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Строежъ

на к о р а б и

и всички

видове

лодки

326

като:

Моторни, рибарски, спортни, луксозни, платноходни-и др.
Строежъ, монтажъ и поправка на всякакви видозе машини и инсталации.
СПЕЦИЯЛЕНЪ ОТДВЛЪ ЗЯ ЖЕЛЪЗНИ КОНСТРУКЦИИ,
РЕЗЕРЗУЯРИ И ЕЛЕКТРОЖЕННИ
ЗЯВЯРКИ.
Гарантирана веща и прецизна работа при най-конкурентнн цени.
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Произвежда

първокачественни

памучни прежди

Най-голЪма и з д ъ р ж л и в о с т ь , еднакво разни
жици, н а й - и з н о с н и цени — ето какво отли
чава б ъ л г а р с к и т е п р е ж д и отъ ч у ж д и т Ъ .
Предпочитайте българското производство!

ТЪРСЕТЕ ПРЕЖДИТЪ „ЦАРЪ БОРИСЪ"

Продажби чрезъ генералните представители:
СУЗИНЪ и С-ие А. Д.,
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К§ж ШРО®

ШЩ^ШЙ ш т\ттш>

Съ настоящата книжка печатчиятъ органъ на
Българския Народенъ Морски Сговоръ — нашето
списание „Морски Сговоръ" — встжпва въ деветата
година на своето сжществуване. Осемъ години подъ
редъ то непрекжснато разпръскваше морска про, света въ нашето, останало назадъ въ морско от
ношение, отечество. Тази първа по рода си у н а с ъ
книжовна пропаганда за използване на морето бе
добре оценена и охотно възприета. Нашето спи
сание получи и продължава да получава устни,
писменни и печатни похвали и насърдчения, не са
мо отъ нашите съотечественици, но и отъ чужден
ците. Наредъ съ това то получи широка и завидна
известность както у насъ, така и въ чужбина, глав
но въ средата на съответните морски организа
ции. Множеството рецензии и отзиви за нашето
списание „Морски Сговоръ", у насъ и въ чужбина,
които интересуващето се око не е пропустнало,
напълно подтвърждавать това наше мнение.
Главното Управително ТБЛО на Българския На
роденъ Морски Сговоръ и респективно Редакционниятъ комитетъ на списанието прие гкзи похвал
ни отзиви, а сжщо така и указаната му морална и
материална подкрепа, като една награда за своя
неуморимъ трудъ и като подтикъ за бждеща още
по-усилена, системна и ползотворна работа за просвътяването на българина въ морско отношение.
Списанието отъ година на година се увеличаваше
по обемъ и подобряваше по видъ и съдържание.
То можа да се сдобие съ вещи и изпитани съ
трудници, които го отличаха като едно отъ найсериозните наши списания, издържано въ всъко
отношение. Започнало да излиза презъ 1924 год.
месечно само въ 16 голъми страници безъ корици,
то въ края на 1931 година — въ края на своята
осма годишнина — привърши съ 24 страници текстъ
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и елегантни корици. Сега, въ на^Га^е^хо-^ЪЙИЗ^ г..
встжпвайки въ деветата си. годишйтй-и^бйисме въ
състояние, въпръки всеобщата стопанска криза, да
го увеличимъ наново по обемъ и да дадемъ на
читателите си осемь страници повече. Вместо до
сегашните 24 страници месечно, започвайки отъ
настоящия брой, списанието ще излиза въ 32 стра
ници, независимо отъ кориците.
Встжпвайки въ деветата годишнина на списа
нието и предлагайки на нашите членове, абонати
и читатели по-големи по обемъ броеве — съ по
вече морска просвета — ний се надъваме, че на
шите усилия и жертви ще бждатъ напълно оце
нени и ще продължаваме да получаваме и за напредъ получаваната до сега широка морална и ма
териална подкрепа. Чрезъ тъхъ ние ще държимъ
нашето списание „Морски Сговоръ" на нуждната
висота за да можемъ да движимъ и разширяваме
българската морска идея, което безспорно ще до
принесе добри стопански изгоди за нашата страна.
Следвайки височайшия прим-Ьръ на първия морякъ въ България — нашиятъ Върховенъ Покровитель Негово Величество Царь Борисъ III — нека
се заловимъ за планомерна, упорита и непрестан
на работа за преуспяване на нашето мило оте
чество и въ морско отношение — залогъ за добро
международно военно, политическо и стопанско
положение.
Съ тия мисли и твърда воля за успЪхъ ние
навлизаме въ деветата годишнина на нашето спи
сание и въ началото на новата 1932 година, която
нека бжде за нашите членове, абонати и читатели
и за целия български народъ, по-лека, по-щастли
ва и по-добра отъ предшедствуващите.
Варна 1.1.1932 г.

Год. IX. Брой 1
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ЕДИНЪ ЧУЖДЪ ОТЗИВЪ ЗЯ БЪЛГАРСКИЯ НДРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
И ЗА НАШЕТО СПИСАНИЕ „МОРСКИ СГОВОРЪ" *)
Започналиятъ да излиза въ края на 1931 год.
органъ на ромънската морска' организация (по псдобие на нашиятъ Морски Сговоръ) подъ название
„Морска и ръчна Ромъния" въ една статия въ първиятъ си брой подъ заглавие — „Да видимь какво
правятъ другитЬ морски организации" - дава следниятъ отзивъ за Българския Народенъ Морски Сговоръ и дейностьта му.
„Хвърляйки единъ погледъ задъ нашитъ гргници, ние бихме могли да се възползуваме отъ опиту
.
ностьта на другитъ държави за да почерпимъ поука.
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г
к
.
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Съ огледъ на тази мисьль ний ще проследимъ
подъ редъ пропагандната дейность на морскитъ организации въ всички страни. Ще започнемъ отъ нашата съседка, чийто бръгове се миятъ ,отъ сжщитъ
води, които миятъ и нашитъ бръгове.
Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ се е
основалъ въ 1920 год. Той е подъ Височайшето покровителство на Негово Величество Царь Борисъ Ш.
Седалището на организацията е въ Варна.
о
л.
За да пропагандира идеите си организацията
,,„„„
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издава списанието „Морска Сговоръ , редактирано

* Г Й ^ 7 к и отъ списанието на Ромънския Морски Сговоръ—„Романия Маритима Ши Флувиала", година !, брей 1,

° Т Ъ С™* Н ' И в а н о в ъ > Професоръ Я. Арнаудовъ,
Д"Р Ъ П. Д. Скорчевь И Инж. ХИМ. Н. Пеневъ. Ос-

Букурещъ, м. ноемврий 1931 година.

венъ списанието, членоветъ на организацията полу-

Год. IX. Брой 1.

Морски Сговоръ

чаватъ^сжщо безплатно и придружаващите го отъ
време'на време брошури отъ „Морска библиотека",
която разглежда теоритични и практични въпроси
изъ областьга на морския животъ.
Всека година организацията разпросранява
между народа календарчето си и всевъзможни хвър
чащи листове за пропаонда на морската идея.
Списанието „Морски Сгозоръ" е илюстровано.
На началната му страница винаги личи девизътъ на
организацията — „Кьмъ морето и Дунава за напре
дък ь". По неговите корици често биятъ въ очи
познатите на всички моряци мисли: „Море о съеди
нява странит-Ь, които разделя" — „Който владее мо
рето, владее света" — „Бждещето на България ле
жи на морето и Дунава".
Пскрай морските статии, списанието дава на
популяренъ езикь сведения върху морските сили на
разните дьржзви, рззни опжтвания и станали съ
бития, откъслеци отьнационалната морска история,
множество фзтогра {зически снимки, богата библио
графия и данни зз морски книги, излезли въ дру
гитт; страни.
По <лучзй празденстватаза хилядогодишнината
отъ първзто българско царство на Царь Симеонъ
(927 г.) и петдесеть годишнината отъ освобожде
нието на България (1878 г.) вь списанието еж пу
бликувани важчи откжелеци отъ тия събития и една
красива историческа композиция оть худ-.жника —
маринисть Ял. Мутафовъ подъ надсловъ — „Една
безсънна нощь на Симеона". Въ далечината на мо
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рето, призори, се виждатъ силуетите на византий
ските кули и ветрилата на въображаемия му флотъ,
който ако сжществуваше — казватъ българските
историци — Царь Симеонъ би завладялъ византий
ската корона.
''
Българската морска организация развива своя
та пропаганда и чрезъ конференции, конгреси, пе
чатни изложения, екскурзии, чрезъ морскиятъ си
музей и пр.
Презъ летото на 1930 година организацията на
прави една екскурзия отъ Варна до Кюстенджа съ
български параходъ. Нашата организация още не е
отговорила на това съседско гостуване.
Българската морска организация има и прак
тична дейность, като организиране на летни морски
детски колонии, курсове по плаване и гребане. Ре
довно всека година се правятъ състезания по пла
ване и гребане въ Варна, Бургазъ, Месемврия или
на Дунава.
Въ Созопол ь има рибарско училище и. коопе
рация за износъ на риба. Край Варна има морски санаториумъ за слаби деца.
Българската морска организация, макаръ и
много млада, изглежда да е много силна. Тя се сочи
като една отъ най-дейните организации въ^България. Въ нея членуватъ около 5,000 души, отъ които
около 400 еж жени.
Дейностьта на тази морска организация заслу
жава пълна адмирация.
Превела: Р. Панчева.

Българска изобретателность. Горското козело ма Николай Димитровъ отъ Днхиало, построено оть самия него.
Демонстрация на изобретението му въ морето.
Фот.—Калъчевъ, Анхиало 1931 г.
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Год. IX. Брой 1,

В. Игнатовъ.

ПРОТЕСТЪ.
Думата ни е за резолюцията на V. редовенъ материалите си, за да се застжпи ГБХНОТО схва
конгресъ на Съюза на българските моряци, напе щане въ комисията, най-после се завършиха, като
чатана въ брой 74—75 на „Морски Ратникъ". Меж единъ отъ редакторите на „Морски Ратникъ вржду другигв решения на конгреса гласуванъ е про- - чи едно „Изложение на Съюза на българските мо
тестъ срещу дейностьта на „ Мор;кия Сговоръ, кой ряци по законопроекта на търговското корабо
то въ голгьма степень е билъ причина за прокар плавание".
ването на този пакостенъ за търговското корабо
Това изложение беше взето подъ знимание
плаване и морпчество законъ, въ който е вложена отъ членозетъ на парламентарната комисия и се
със ловна тенденция, вредна за народното ни мор внесоха доста поправки въ закона.
ско благосъстояние".
Като се знае процедурата въ такива случаи,
Сръднята на „Морски Ратникъ", или по-право вмъкването на поправки не бъше така лесно. Пар
на неговите редактори, ни е известна още отъ ламентарната комисия въ болшинството си е отъ
мартъ месецъ. Ние смитахме обаче, че въпроситъ хора незапознати съ третираната материя. Заин
отъ тогава се уясниха, за да нима нужда да се тересованото ведомство, въ лицето на своитъ пред
вс/Бва разногласие между две сродни организации, ставители, които бъха изработили първоначалния
които по разни пжтища следватъ една обща цель проектъ, виждаше въ всъка поправка покушение
— морско законодателство, което да създаде ус срещу целия законъ. Чесго пжти аргумента имъ
ловия за закрепване и развитие на нашето кора „ще се наруши цълата система на закона, ако се
боплаване.
внесе макаръ и дребна поправка", бъше решаващъ
Гласуваната резолюция, обаче, идва да под за останалите членове отъ комисията. Амбицията
чертае, че недоразумението, създадено поради су на авторить- на закона да еж го разработили найбективни схващания, е намерило отзвукъ въ сре подробно често пжти беше пречка, а станалия ве
дата на съюза на българските моряци. Това на че традиционенъ споръ между моряци и инженери
лага уяснение на нъкои въпроси.
по този въпросъ, правеше положението на предЗакона за търговското корабоплавание е за- ложителитъ на поправките деликатно
мисленъ много преди създаването на Българ
Становището на членовете отъ комисията, кои
ския Народенъ Морски Сговоръ. Войните отложи то говориха по този законъ въ камарата, се виж
ха и хвърлиха въ забвение този въпросъ. Б. Н. М. да и въ „Морска библиотека" № 14, приложена
С. го издигна наново още съ образуването си и къмъ кн. б. на сп. „Морски Сговоръ" отъ м. г. Тв
не престава да се занимава съ него и сега, следъ
не еж далечъ отъ схващанията на Б. Н. М. С. по
създаването му въ този видъ, въ който той се на
сжщия въпросъ.
мира.
Преди да бжде приетъ закона на второ четене,
Въ края на 1925 год. една конференция разгле новонапечатания отъ парламентарната комисия про
да за пръвъ пжть единъ проектъ отъ този законъ.
ектъ наново се изпрати на Съюза на моряцитъ и
На тази конференция беше поканенъ и Б. Н.М. С.
чрезъ свои представители. Той отъ своя страна на на отдълни негови членове за да се запознаятъ съ
стоя, въпреки съпротивата на нъкои органи отъ всички нови поправки.
Б. Н. М. С. нъколко пжти покани Съюза на мо
Дирекцията на Железниците и Пристанищата, да
ряците
въ лицето на председателя му да дадатъ
бжде поканенъ и Съюза на моряците. Тогава, по
ради субективни съображения и съпротива отъ на мнението си по него. Съ № 76 отъ 23.1. това се
товарените да свикатъ въпросната конференция, направи и писменно. Назначаваната нъколко пжти
се наложи чрезъ намесата на самия министъръ, да среща между членове на Г. У. Т. и представители
се извика представитель отъ Съюза на моряците. отъ Съюза на моряцигв се отлагаше поради мо
Спора по този въпросъ се изроди на лична почва тива, че представителите на^Оьюза на моряцитъ
и това наложи Съюза на моряцитъ да замънятъ еж заети. Само една среща се състоя съ тъхъ въ
първоначално определения свой представитель съ канцеларията на Гл. Упр. Т-вло на Б. Н. М. С. На
нея приежтетвуваха отъ Съюза на моряцатъ г. г.
лице, което не е на служба въ Пристанищата.
Каракостовъ,
П, А. Шишковъ, и А. Тарговъ. Тъ
Така първиятъ проектъ отъ този законъ стана
достояние и на организацията, която се засъга най- поискаха разяснение по нъкои членове, като преимущесгвенно се спряха на глава V. отъ закона.
много отъ него, т. е. на Съюза на моряците.
Презъ мартъ 1929 год. закона бъше внесенъ Следъ като имъ се обясни закона и главно въп
въ Народното Събрание и безъ да се дебатира на роса за цензовете, ТБ заявиха, че други сжщепърво четене по желание, изказано отъ респек ственни поправки нъматъ. Поиска имъ се още една
тивния министъръ, той се препрати въ парламен среща за да се разгледа членъ по членъ цълия
законъ. Те не се явиха втори пжть, въпреки нътарната комисия по М-вото на Железниците.
Тази комисия има достатъчно време да го проу колкократнит-Б покани устно и по телефона.
Така се завърши участието на Съюза на моря
чи и да направи необходимите изменения. По-вече
отъ 4 месеца закона беше обектъ на сериозни ците въ създаването на закона за Търгското корабо
разисквания, а две годишното му стоене въ кама плавание. Изпълнилъ ли е Б. Н. М. С. своя дългъ
рата беше достатъчно за да се направятъ всички къмъ най-близката му организация се вижда добре.
необходими поправки. Какви постжпки е правилъ Можеше ли да направи той Н-БЩО повече отътова!?...
Странно е въ случая петь годишното мълчание
презъ това време Съюза на моряците намъ не е
по този въпросъ на Съюза на моряците, за да се
известно.
Законопроекта беше изпратенъ както на Съю излее на края въ протестъ, срещу кого? Срещу
за на моряците, така и на н%кои отъ редакторите организацията, която непрекженато издига повикъ
на „Морски Ратникъ" и командирите на търговски за морско законодателство и която по своя ини
параходи. Настойчивите подсещания да дадатъ циатива предизвиква нъколко пжти Съюза на мо
ряците да се изкаже по закона
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Какъ да си обяснимъ това странно държание
на ц-вла една организация, която най-силно е за
интересована отъ този законъ?
Какви покани чакаха водачитв й за да се изкажатъ по закона? Имало ли е случай, когато Н~Бкоя организация е канена да законодателствува?
Не можемъ да не отбележимъ, че протеста, кол
кото неправилно толкова и тенденциозно насоченъ
срещу Морския Сговоръ, преследва цели, които се
криятъ въ професионално егоистични мотиви. Из
ползвайки всички аргументи на Б. Н. М. С. срещу
нЪкои недостатъци на закона, изтъквани тъй често,
„Морски Ратникъ" ги обръща и насочва срещу Б.
Н. М. С. Братската намъ организация разбива от
ворена врата. Защо мълчи по ролята на съчини
телите на този законъ? Господата отъ управата на
Съюза на моряците, н-вкои ОТЪ които еж органи
на Дирекцията на Пристанищата, бъха ли сонди
рани отъ службата си, която съставляваше този
законъ? Протестираха ли срещу това неглижиране?
Н"Бкои отъ т-вхъ бЪха длъжни и служебно да поздигнатъ въпросите, които ги интересуватъ. Из
пълниха ли ГБ дълга си като добросъвестни чле
нове на своята организация, та следъ това да отправятъ протестите си къмъ ГБЗИ, които неуморно
и твърдо отстояватъ общото становище? Ние бих
ме оправдали негодуванието на Съюза на моря
ците до толкова до колкото се отнася то до не
говите чисто професионални интереси. Той е длъженъ да ги защищава най-силно. Закона, който
цели обществените интереси, несъмнено ще за
сегне некои негови членове съ ограниченията, кои
то налага. Това обаче не може да бжде причина
за да се отрича изцело закона. Нека не се сърди
за това на Б. Н.М. С. Ние и днесъ издигаме гласъ,
че се налагатъ поправки. Те ще се наложатъ отъ
живота. Съвършенъ законъ никога не може да
има. Но ще отрече ли некой, че все пакъ е за-
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слуга и крачка напредъ, че за единъ кратъкъ периодъ отъ време се наложи допълнение на закона
за морската търговия, изменение на устава и до
говора на държавата съ Б. Т. П. Д-во и закона за
търговското корабоплаване?
Има още много празноти, които подлежи да
бждатъ запълнели. За 5 години не се постига из
воюваното съ столетия другаде. Елате заедно да
отстояваме общите интереси на морска България.
Но при едно условие: пълно и искренно сътрудни
чество. Нека не се търси чия е заслугата за из
вестна придобивка и нека не се подценяватъ умишленно успехите. Егоистично професионалните ин
тереси требва съзна т елно да се подчинятъ на об
ществените такива и да не се спекулира съ въп
роси, които малко еж познати на широкото об
щество. Обективна критика и дълбоко проникване
въ въпросите съ огледъ на нашата действителность, а не безогледно копиране на чуждото. То
гава не ще има погрешно адресирани протести и
неуместни сръдни.
Ако Съюза на моряците намира, че е пропустналъ да се намеси и внесе своето гледище въ
закона, требва старателно да издири виновниците
за това отъ своята среда и имъ отдаде заслуже
ното, безъ огледъ на положението, което т е заематъ въ този съюзъ. Това се налага отъ справедливостьта следъ обясненията, които даваме. Иначе
ние оставаме съ впечатлението, че целия конгресъ
на тъй близката намъ организация е жертва на
изкусна диверсия отъ страна на тези, които беха
длъжни да представляватъ организацията.
Въ обществените борби алармите даватъ времененъ ефектъ. Истинските придобивки еж резултатъ на упоритъ трудъ, доказана компетентность и
справедливо отнасяне къмъ заслугите на другите.
Дано бждемъ разбрани!
В. Игнатовъ.

Гр. Ив. Грозевъ.
Н А Ш Д Т А РИБАРСКА ПОЛИТИКА.
За риболовството у насъ още следъ освобож
дението се е замислило и затова още презъ 1883
г. сме се сдобили съ първия законъ за риболов
ството, който, ако и сега внимателно се разгледа,
ще се " признае, че за времето си е.съдържалъ
всичка материя за единъ модеренъ риболовъ. Следъ
време се е наложило изменението на закона и
ний виждаме, още презъ 1894|г. е билъ събранъ
материалъ за изработване новъ-.законъ за рибо
ловството. Така събирания материалъ е билъ подхвърлянъ редъ години и е попълванъ съ все нови
и нови работи, до като едва презъ 1922 год. се
сдобиваме съ втори законъ за рибарството. Може
да се каже, че съ туряне въ действие на тоя за
конъ, е вече подъ критика и нашата рибарска по
литика. Страниците на списанието не ни позволяватъ въ подробности да разглеждаме политиката
ни по рибарството и детайлно да се спремъ на
тоя сервизъ отъ освобождението до днесъ, но интересующия се четецъ ще има възможность да
проследи това в ь нашата книга „Рибното Стопан
ство у насъ и въ чужбина", която книга тъкмимъ
тая година да излезе отъ печатъ. Тука съ неколко
реда искаме да отговоримъ на статията на г. Проф.
Консуловъ, публикувана въ брой 3 на сп. „Морски
Сговоръ" отъ 1931 г.
Г-нъ Консуловъ твърди, че ний и до сега немаме ясна програма за работа въ областьта на ри-

барството. Преди всичко, каква е цельта на едно
рибно стопанство? Да се използуватъ наличните
водни басейни най-интензивно, безъ да се накър
нява рибния запасъ въ техъ. Значи, въ основата си
играятъ роля наличните водни басейни за даде
на страна и техното рибно богатство. Тукъ ведна
га се явява за разрешение задачата — проблема на
рибарството у насъ, или съ други думи, какви еж
нашите водни басейни отъ които получаваме риба
и да направимъ единъ балансъ на това рибно
богатство. Ний и другъ пжть сме изтъкзали, че
естествените водни басейни, отъ които получаваме
риба, еж р. Дунавъ и Черно море. И единиятъ, и
другиятъ воденъ басейнъ иматъ риба, която е далечъ отъ да задоволи нуждите ни отъ рибна хра
на. За да попълнимъ наличната нужда отъ риба,
ний горещо препоржчваме въвеждането у насъ на
риборазвъждането и то дребното, защото условия
за едро рибовъдство ний немаме поради липса на
едри земледелски стопанства (вижъ „Ржководство*
по Рибовъдството" отъ Гр. Ив. Грозевъ стр. б).
Г-нъ Консуловъ, обаче, ни възразява, че сме на кривъ
пжть, защото рибовъдството не е доходно. Данни
те, които има г-нъ Консуловъ и които ни дава въ
статията си, не еж верни — никжде рентабилность
на декарь нема по 3—7 кгр. риба годишно, а наймалко 20—25 кгр. и достига до 50—60 кгр. и то
при естествена храна, безъ изкуствено подхранва-
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не, а въ последния случай, т. е. съ изкуствена хра за сега не ни е отъ значение, защото той може,
на, достига до 100—1-20 кгр. приръсть на декарь да е предметъ само на едно организирано едро ин
(вижъ „Рибовъдство" отъ проф. Елеонски 1927 г. дустриално риболовство, услоЕия за такова риболовстр. 15). Като се вземе предъ видъ нашето топло ство сега н-вмаме, при тая бушуваща стопанска
и продължително лтзто, имаме основание да таър- криза!
димъ за много по-големъ рандеманъ. Да вземемъ
Г-нъ Консуловъ се връщана начина, по който
обаче, 30—35 кгр. на декарь, то значи доходъ къмъ биле правени въпросните проучвания отъ холанд
900 лв. бруто, или чистъ доходъ 700 - 800 лв. на де ците — разберете, г. Консуловъ, единъ пжть за ви
карь Коя земледелска култура дава сега такъвъ до наги, че съ заповътгь № 4138 отъ 29,VII.1926 год.
ходъ и то като се има предъ видъ, че ний препо ние бвхме натоварени да изработимъ програма за
ръчваме отъ стопанство по 30—40 декара да се от- проучванията, които ще станатъ предъ нашето
дълятъ за рибници 2—Здекарьито ония мтзста отъ крайбрежие и БЪ нашите води и че правителството
'стопанството, които не еж годни за друга култура! не е давало съгласието си, да се харчатъ пари за
Не е втзрно твърдението на г. Консуловъ за до- проучвания къмъ добруджанските и кримски бре
ходностьта отъ чехеките рибници — само ония въ гове. Вънъ отъ това, ние още единъ пжть отъ име
Требони съ пространство 130,000 дк. иматъ годиш то на комисията заявяваме, че никога холандците
но производство 900,003-1,000,000 кгр. (вижъ „До- не еж правили искания да правятъ пробна лозидба
кладъ за изучаване експлоатацията на държ. гори вънъ отъ нашите води. Въ доклада на комисията
въ Чехия отъ Ив. Сокачевъ 1930 г." стр. 10). Вь стр. 46, е казано, че не се направиха пробни лоЧехия рибниците презъ 1927 година еж дали до
видби за пасажните риби, защото холандците неходъ надъ 3,500,000 кгр. риба безъ изкуствено хра
маха
риболовни уреди за такава ловидба — т е бенене (вижъ „ЗгисНа гуЬагзтла отъ проф КсзЬтагоу
стр. 32"). Въ сжщата книга има данни за следни ха дошли само съ тралъ — тъй че не комисията е
виновна, че не се направиха опити и съ плаващи
те рибници:
мрежи за пасажните риби. Действително, наложи
Унгария съ рибници 90,000 декара.
телно е да се произведе по това една анкета и
доходъ 2,300,000 к ф . ний предлагаме тази анкета да направи г. Консу
Югославия съ
52,000 декара.
ловъ въ приежтетвието на тогавашния директоръ
доходъ 1,700,000 кгр. на холандското д-во г. Де Буръ, или най-малко,
и то данни все за рибници безъ изкуствено хранене. отъ него да се взематъ пйеменни данни.
Професорите 5*ерап и Напсз отъ рибоводнаТолкова по богатството на Черно море.
та школа въ гр. Водняни — Чехия, даватъ въ своите
По онова ка Дунава ще споменемъ, че то става
трудове ср-вденъ годишенъ приходъ на декарь все по-слабо и по-слабо съ изгубване на заливни40 кгр. риба при естествена храна.
те места, които сега се пресушаватъ и поради об
Така че дребното шараново риборазвъждане стоятелството, че по р. Дунавъ става извънредно
е доходна работа и ний смело го препоржчваме, усилено пароходно движение, което пречи на жи
а за дребното пастървно рибовъдство не може и вота на рибите и на техната ловидба. Големи оп
дума да става, че не е изгодно за нашите пла лаквания по това има отъ страна на ромънските,
нински места и на г. Консуловъ, който е добъръ унгарските и австрийски риболовци, но едва ли
туристъ и голтзмъ любитель на природата, ний ще се помогне нещо, тъй като се знае, че колкото
препоржчваме, когато обикаля Рила, да се отбие параходството въ единъ воденъ басейнъ е развито,
въ рибнитв стопанства край Чамъ Кория и да взе толкова по-вече риболовството тамъ запада.
ме сметки за доходностьта на тия стопанства, осо
Друга безпжтица г. Консуловъ намира въ рабо
бено, стопанството на г. Бързановъ.
тите на Рибарското училище. Последното е създа
Несериозно е твърдението на г. проф. Кон дено при изключителни условия и не така както
суловъ, че създадените по наша препоржка риб се проектираше презъ 1914 год., на чисто практи
ници, ще еж гнезда за маларията! Ний препоржч
ваме рибници не съ застояла вода и заприличали чески начала, а по условия, създадени следъ об
на тресавища, а рибници модерни съ протичаща щоевропейската война и начини, наложени ни и за
вода и то за шарановите рибници, а за пастър- които тука не може да се говори. Въ всеки слу
внитЬ рибници, тамъ вече се знае, че водата на 24 чаи, досегашните възпитаници съ големи трудности
ч. обязателно требва да се променя! И Югославия • и неприятности еж настанени въ кооперация въ
е маларична страна, обаче, тамъ отъ 5 - 6 години Созополъ и сега за сега не еж по-зле отъ техниусилено се въвежда риборазвъждането, безъ да се Т-Б другари, завършили други професион. училища
боятъ отъ маларията, защото за последнята н-вма и гимназии. Колкото за дефектите въ Рибарското
училище, те скоро ще се разгледатъ отъ висшия
м-Ьсто при модерните рибници.
рибарски съветъ и ще се види, ще остане ли учи
Понататъкъ г. Консуловъ, въ статията си, гово лището при сегашната система, или не, и каква
ри за рионото богатство на Черно море, като свър насока ще му се даде за въ бждеще. Несериозно е
зва това съ проучванията, направени отъ холандци подмятането на г. Консуловъ за некакви си стари
те презъ 1926 г. Ний навремето отговорихме по мрежи въ свръзка съ училището и кораба му За
това на г. Консуловъ, но на нашата статия не се тия мрежи г. Консуловъ можеше да вземе сведения
даде МБСТО. Ако това беше направено тогава н-в- отъ председателя на Б . Н . М . С , г. П. Стояновъ
маше сега да се връща г. Консуловъ на сжщия и отъ члена на сжщия сговоръ, г. К. Скутуновъ
въпросъ. Ний твърдимъ, че у насъ, предъ нашето които ще потвърдятъ, че мрежите еж вземени отъ
Черноморско крайбрежие риболова на мьстни ри
би е слабъ и отъ значение е само риболова на б е Г члТеиоП° П ° К У П К а Н 3 К ° Р а б а ~ Н а К О Я Т °
^
пасажните риби, но и тъ се движатъ край насъ беха членове ~ съвсемъ нови и некои отъ техъ
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цель, а въ това начертаване се състои и рибар
ската политика на дадена страна. Сега за сега по
литиката на службата по рибарството у насъ е :
1. Използуване рибния запасъ, колкото го има
ме ьъ нашето черноморско крайбрежие (въ тери
ториалните и нетериториалнитЪ води) и то главно
да можемъ да използуваме гостуването на па
сажните риби;
2. Използуване рибния запасъ на заливнигв мъста въ крайдунавската равнина — останали следъ
пресушаването; и
3. Широко проагитирване между населението за
въвеждане у насъ на риборазвъждането, което ще
попълни липсата на риба и спре вноса на такава.
Сервиза по рибарството отъ 1 априлъ 1931 г., съ
гласно бюджета за 1931/1932 год., е самостоятеленъ Инспекторатъ при Министерството съ единъ
персоналъ оть 6 человека въ Централата и 75 въ
провинцията. Целия персоналъ е класиранъ по
таблиците за щатовете отъ 1922 год. съ изискуемия се образователенъ и служебенъ цензъ. Ра
боти се правилника за прилагане закона за ри
барството, съгласно последното изменение отъ
1930 г., който правилникъ, следъ разглеждане отъ
вишия рибарски съветъ презъ м. септември 1931 г.,
ще бжде турнатъ въ действие.
Не можемъ да си обяснимъ, защо и какъ може
г. проф. Консуловъ, при съвременните нужди на
рибното стопанство, при неговите методи за ра
ционализация, които въ основата си поставятъ за
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задача най-строги научни проучвания на водните
басейни, съ които се разполага — какъ може да
препоржчва за ржководители на рибния сервизъ
моряци, хора на стихията и пр. и пр.! Интересно
ще е следъ време, като се проучва историята за
развитието на нашето рибарство, какъ ще си обясняватъ такова едно мнение, и то на професоръ —
естественикъ, който иска специалистите по рибар
ството и ихтиолозите — естественици, да замени
съ моряци, които да се борятъ съ стихиите, кога
то такава организация никжде нема и когато на
всекжде рибарството се ржководи отъ специалисти
и ихтиолози.
Вь заключение ще споменемъ, че ще се допри
несе извънредно много за повдигане на рибар
ството, не чрезъ изнасяне на непроверени данни,
а чрезъ една съвместна дейность на всички, които
иматъ отблизо този народенъ поминъкъ, както Б.
Н. Морски Сговоръ, Бълг. Рибарски Съюзъ (съ морс
ката и речна секции) и пр. и пр. Службата по ри
барството чака подкрепа отъ тия организации, ка
то желае нейната дейность да се подхвърля на
критика, но критика обективна, защото само отъ
такава безпристрастна критика службата ще до
бие полза и насърдчение. Никога хората, които
ржководятъ въпросната служба, не мислятъ, че въ
ржководенето на сервиза не грешатъ — не греши
само оня, който не работи.
Гр. Ив. Грозевъ.

Професоръ Д-ръ Ст. Консуловъ.

ОЩЕ ЗЯ БЕЗПЖТИЦАТН ВЪ НЯШЕТО РИБАРСТВО.
доходность отъ рибо
ПомЬстената въ настоящия брой на списанието цифри за действителната
„Морски сговоръ" сгатия отъ началника на бюрото въдството и ни посочва цифри, неколкократно пспо рибарството, г. Грозевъ, подъ заглавие „Нашата високи. Посочва и съчинения, дето били дадени високи
рибарска политика", налага едно критично разглеж цифри за добива отъ рибовъдството.
Подчертавамъ, че дадените отъ мене цифри за
дане, защото следъ едно бездействие въ продъл
жение на десетки години, сега, подъ ударите на доходностьта на рибовъдството въ Чехия еж съби
критиката, бюрото почва да търси некакви пжтища рани на самото м/ьсто, въ най-големото чешко
за дейность и като не е въ състояние или не же стопанство, въ Тжебонъ. Т1">зи цифри ми даде салае да схване правилния пжть, посочва на държа миятъ директоръ, г. Ш у а а . Когато му зададохъ до
вата едно съвършено погрешно и опасно направ пълнително въпроса: каква доходность той би очакление. До сега бюрото беше за повечето негови валъ отъ нашите възможни бждещи рибници, при
началници една синекура: никой не ги закачаше, българското по-продължително лЪто, тей ми даде
понеже министрите не разбираха отъ този рессръ; следния отговоръ. „Ще имате наверно по-големъ
загубата беше само напразно харчените средства добивъ отъ насъ; като подхранвате съ лупинъ, наотъ бюджета. Сега вече то става една опасность: девамъ се, че ще може да разчитате на двадесеть
може да тикне държавата и нашето селско насе килограма на декаръ годишно". Това е резлностьта,
ление въ единъ пжть, който ще му коства разо това е преценката на човекъ — специалисть, който
чарование, материални щети и съсипване на здра цель животъ само сь рибовъдство се занимава, синъ
вето. Ние сме длъжни да предупредимъ за. тази на стария.Шуста, вече покойннкъ, който основа
рибовъдството въ Чехия. Да се посочватъ рекордни
опасность.
Думата ни е за общата насока, която сегашниятъ постижения, както прави г. Грозевъ, е недопустимо
началникъ на бюрото, г. Грозевъ, иска да даде на за единъ отговоренъ началникъ, защото такива
рибарството у насъ: вместо да насочимъ усилията цифри могатъ само да заблудятъ българския селяси за издигането на морското риболовство, като нинъ, да го увлекатъ и разорятъ. Посочва ни г. Гро
отйдемъ въ интернациоалните води, дето има много зевъ, че некой професоръ постигналъ 90 или 100
риба, той иска да насочимъ всичката си енергия, за кгр. добивъ риба на декаръ годишно. Яко г. Гро
да накараме селяните да отделятъ по 2—3 декара зевъ направи сжщата справка за житото, ще на
отъ земята си, за да я обърнатъ въ изкуствени риб мери, че е постигнато 400 и повече кгр. на декаръ
ници. Ще разгледаме този въпросъ отъ две страни: годишно. А колко въ действптелность изкарва сепо отношение на доходность и по отношение на лянинътъ у насъ, което единствено е важно за него?
опасностьта отъ малария, която такова рибовъд — Около )20 кгр. Много естествено е, че по отно
шение на рибовъдството въ литературата ще има
ство би представлявало.
Г-нъ Грозевъ не се съгласява съ мене, че рибо дадени твърде различни цифри и на отговорния на
въдството има смисъль тамъ, дето има земи, кои го чалникъ е длъжность не да търси максималните
не биха могли по-добре да се използуватъ за земле- отбелязани цифри, но реалншшъ, сртднипиъ. Такива
делски цели, Нз били верни даваните отъ мене ще намери въ практическипт упжтвания за се-
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ляншшъ, какъ да използуватъ дребните блата а
рибовъдство. Предъ мене е такова едно ржководство отъ \УаН'г-. „Използуване на ишранитгъ въ
малкипиь блата. Кратко ржководство за изпол
зуване на малкитгъ селски, домашни, полски и
горски блата съ редовно поставяне въ тгъхъ' на
бързо растящи шарани". Нали точно за такива
блата ни говори г. Грозевъ, че требвало да се съз
дадатъ въ България? А ето каква е действителностьта (стр. 53). Споредъ качеството си ГБЗИ риб
ници се разделят ь на петь категории. 1). Твърде
слабо доходни, съ по-малко то 2 5 кгр. добивъ го
дишно на декаръ. 2). Слаби рибници, съ 2 5 до 5
кгр. добивъ годишно. 3). Средно доходни, съ 5 до
10 кгр. добивъ годишно. 4). Доброкачествени блата,
съ добивъ 10 до 20 кгр. на декаръ. 5). Най-добро
качествени блата, които даватъ годишно 20 до 40
кгр. риба на декаръ. Дали е вероятно, че българскиятъ селянинъ, който никога не е въдилъ риба,
ще постигне средно добива на най доброкачестве
ните блата? Не е ли най-правилно да допустнемъ,
че добивътъ на нашия селянинъ ще бжде около
средния добивъ на блатата въ чужбина? А това
значи една доходность отъ 7-5 кгр. риба на декаръ
годишно, когато пъкъ г. Грозевъ си прави смЬткитъ
при единъ сртзденъ добив ь най-малко отъ 30—35
кгр., което е по-вече отъ добива и на най-доброка
чествените рибници въ чужбина, споредь горната
таблица.

Год. IX. Брой 1.

показва ли, че той още н е е м о ж л ъ д а схване проблемата за риболовството въ нейната широта?
По отношение на опасностьта отъ малария при
засилването на рибовъдството, статията на г. Гро
зевъ има нужда отъ основни корекции. Не може да
да се иска отъ г. Грозевъ да познава и тази мате
рия, обаче той е билъ длъженъ да се консултира
при сведущи лица или въ литературата, преди да
дава нъкакви заключения. Ако беше сторилъ това,
той щъше да научи следното. Пускането на текуща
вода въ рибниците не представлява никакво не
благоприятно условие за развитието на маларийните
комари, напротивъ, последнитъ предпочитатъ блата
като рибниците, съ плитки дъна, травясали, съ
чиста вода, която се нагрява отъ слънцето. По от
ношение на маларията блатата еж толкова по-опасни,
колкото еж по-близки до населените мъста, какъвто
ще бжде именно случаятъ съ рибницитъ въ селата.
Наистина, Н-БКОИ риби преследватъ ларвитъ на комаритъ, обаче, за съжаление, това не правятъ ша
раните, които именно ще се развъждатъ изкуст
вено.

Въ Югославия, която била маларична страна,
казва ни г. Грозевъ, имало рибници, които се раз
вивали добре. Но г. Грозевъ не може да не знае,
че Югославия обема не само маларични мътта, като
Македония, но и цъли области, като Хърватско и
др., които еж изобщо чисти отъ малария, и кждето
именно вирее рибовъдството. Въ маларична Маке
дония нъма рибници, тамъ санитарнитъ власти нъма
да ги позволятъ.
А кжде въ България е чисто отъ малария? Само
въ балканскитБ мъхта. И никой н-Ъма нищо противъ
въ^тъзи мвста, кждето това е възможно, да се устройватъ рибници които ще бждатъ предимно за
пъстърва. Но съ такива ли балкански рибници г.
Грозевъ см^та да разрешава проблемата на българ
ското риболовство, да получи милиони кгр^ риба,
която, като се прибави къмъ сегашниттз петь ми
лиона, да задоволи нуждитъ на населението, да до
карва ефтина риба на пазара?
ВсЪки неспециалистъ, като следва само своята логи
ка ще дойде до правилното заключение, че мисъльта
за издигането на българското риболовство чрезъ
създаване на дребно селско рибовъдство, е една
нещастна мисъль. И човЪкъ не може да не се чуди
какъ е възможно човъкъ, който заема отговорно
МБСТО да говори подобни работи?
Я защо държи такова поведение началникътъ на
рибарското бюро? За да се противопостави на ес
тествения развой на морския ни риболовъ Г ъ з н а вамъ, че това е силно казано, но ще наведа дока
зателства.
•
Г-нъ Грозевъ планомерно и понякога недопустимо
се противопоставяше на изучванията отъ страна на
холандцитъ върху възможностите за създаване модеренъ риболовъ въ Черно море. Когато холанд
ското консулство официално поиска отъ г Грозева
сведения, кога започва и кога свършва риболова на
скумрии, тои^върно отговори, че започва къмъ края
на септемврии и свършва презъ декемврий. Когато
обаче на следната година холандската компания
Лордерлихтъ"
искаше да започне тъзи „зучвания
зз да ги осуети и като бъше забравилъ какво е

При своята пропаганда на рибовъдството г. Гро
зевъ иска да докаже, че само по този начинъ ри
бата у насъ ще поефтинъе, ще стане, значи, по-ефтина поне отъ месото. Днесъ месото струва 14—20
л. кгр. Яко рибовъдството се развие, както иска г.
I розгвъ, нека даже допустнемъ, че цена.а на рибата
нтзма да спадне при дчешнигв условия по долу отъ
15 лв. кгр. При средна доходность на рибницит-к
ще имаме единъ добивъ отъ 110—115 лв. на де
каръ годишно. Но нека допустнемъ, че всички на
ши селски рибници-ще дадатъ ср-Ьденъ доходъ поголвмъ отъ средния другаде, даже около 15 кгр.
годишно на декаръ, което прави 220—230 лева. А
при другите земледълски култури, безъ никакви
нововъведения, селянинътъ получава днесъ 3 5 0 - 6 0 0
лв. бруто доходъ и по-вече, кой го 'не отстжпва на
дохода и отъ най-доброкачественитъ рибници по
горната таблица.
Нека кажемъ няколко думи и за развъждането на
пъстървата у насъ. Тя може да бжде култивирана само
въ балканските мБСта, дето има сравнително студена
вода, и на първшть развъдници ще даде нав-Ьрно много
добъръ доходъ. Дчесъ въ София луксозните ресто
ранти купуватъ такава пъстърва по 180—200 л. кгр
Но какво количество, на такива цени, може да се
харчи? Сега се харчатъ едва няколко десетки или
стотини кгр. Нека почнатъ да работятъ повече та
кива рибници, нека почнатъ да се предлагатъ ня
колко хиляди кгр. пъстърва, и цената й ще отиде
стремглаво надолу. Но ние говоримъ тукъ за изди
гането на едно масово национално риболовство или
рибовъоство, което и сега • ни дава 5,000 000 кгр
риба и което количество ние считаме недостатъчно'
г\ съ какво ще се измени положението, ако вместо
н-вколко десетки или стотици кгр. почнатъ да се
произвеждатъ още хиляда или нъколко хиляди кгр
пъстърва? Фактътъ, че когато говоримъ за засил ™ н с Г / Р е Д Н а Т а Г ° Д И Н а ' П Пхпевъписанасжщото
ването на националното ни риболовство, като сръ\ц- консулство въ началото на септемврии, че риболосгво за подобрение прехраната на маситъ г Гро вътъ е вече къмъ края си. Съ насмешка, предъ свидете
зевъ ни говори за развъждането на пъстърви, не ли холандскиятъ вицеконсулъ ми показваше двете
писма на г. Грозевъ. Показа ни и нЪ-цо п ? К ч ?
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Когато, въпръки противодействието на г. Грозевъ,
холандцитЪ започнаха изучванията, писмото отъ ми
нистерството носъше само подписа на г. министра,
а подписа на г. Грозевъ бЬше сь ножъ изръзанъ.
Чудно ли е тогава, че при такова отнасяне на г. Грозева кьмъ изучванията на рибЗловсгвото на Черно
море, които се намираха подъ негова директива
като председатель на ржководната комисия, можа
ха да бждатъ компрометирани?
Подписътъ на г. Грозевъ стои подъ единъ пораншенъ докладъ, въ който се казва, че условията
за дънно риболовство чрезъ тралове ставатъ все понеблагоприятни, колкото се отива отъ Варна на югъ
А председателствуваната отъ г. Грозевъ комисия на
кара холандцитъ да работятъ само на югъ отъ Вар
на. Притиснатъ отъ критиката, сега г. Грозевъ ис
ка да се скрие задъ своя министъръ: въ заповъдьта
по министерството било писано изучванията да се
правятъ само предъ нашето крайбргьжие. Ами кой
не знае, че заповъдитъ за подписъ на министра,
особно по чисто специалнитъ, технически въпроси,
какъвто е и този за изследването на риболовството,
се приготвятъ отъ съответния началникъ и поднасятъ за подписъ на г. министра? Самиятъ опитъ за
скриване задъ министра не издава ли вече едно чув
ство на гузность?
Следъ приключването на изучванията комисията
тържествуваща излъзе предъ обществото съ изло
жение, че, както върно тъ предполагали, въ Черно
море нъмало условия за добро риболовство. Но око
ло това време техническиятъ директоръ на изучва
нията, холандецътъ г. Де Буръ, при посещението,
което ми направи заедно съ холандския вицеконсулъ, въ присжтствието на главния секретарь на Б.
Н. М. С, изказа съжаленията си, че не му дали възможность да прави изследвания северно отъ Варна,
дето именно се очаква по-вече риба, но въпръки
всичко счита, че пакъ въ Черно море има условия
да се започне модеренъ риболовъ. И наистина, щомъ
той се освободи отъ зависимостьта на комисията на
г. Грозевъ, веднага корабътъ му замина на северъ
отъ Варна и констатира изобилие на риба: само въ
една нощь е улавялъ риба за 600,000 лей!
Н

"

На деновъ

"

-
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По договора холандцитъ тръбваше да направятъ
изучвания и върху пасажнитъ риби. Отъ това за
дължение, за което имъ е платено, тъ. били осво
бодени отъ комисията, понеже не имъ пристигнали
мрежи. Не е ли това нарушение на възложена за
дача, въ ущърбъ на съкровището, но съ единъ важенъ за комисията резултатъ: изследванията, отъ
които нъкои тъй много се интересуватъ, нъма да
станатъ.
За всъки безпристрастенъ човъкъ е ясно, че бждещето на нашето риболовство си остава пакъ мо
рето. Презъ по-голъмата часть отъ годината ще се
работи въ интернационалните води на северъ отъ
Варна, съ база самата Варна. Сезоннитъ риби пъкъ
ще се посръщатъ чакъ къмъ Босфора и ще се изпращатъ до предъ устието на Дунавъ и обратно.
За създаването на такъвъ единъ риболовъ много се
очакваше и отъ Рибарското училище. Но и то по
падна подъ пръкото началство на г. Грозевъ и би
де доведено до тамъ, че нъкои повдигатъ вече въп
роса за неговото закриване. Това ще бжде една
флтална последица отъ дейностьта' на този начал
никъ на рибарското бюро. Ученицитъ не се учатъ
на модерни начини на работа, тъ не знаятъ какво
е дънно риболовство съ моторни вътроходи, защото
училището нъма такива мрежи — парични сръдства
нъмало! А при наличность на собственъ корабъ и
моторни лодки, намъриха се сръдста за автомобилъ,
за да не ги хваща морска болесть висшитъ чинов
ници, когато отиватъ на безплатенъ държавенъ курортъ въ училището.
Въпросътъ за създаването на модерно морско
риболовство е важна задача въ програмата на Б.
Н. М. С. Когато виждаме какъ системно се пръчи
на това развитие, ние не бива да изоставяме въпро
са, докато не се наложи една обективна анкета,
която да ни каже кой какво е вършилъ и каква от
говорности носи. ТрЪбва само.да се внимава да не
се допустне да бжде компрометирана и анкетата,
както стана и съ изучванията на морето. Не бива
да се допустне да анкетиратъ хора, които сами подлежатъ на анкета.
Проф. Д-ръ Ст. Консуловъ.

ЖИРОСТЯБИЛИЗАТОРЪ.

Отъ малката лодка до океанския параходъ,
всички кораби се клатятъ. Видътъ и силата на това .
клатене зависятъ отъ редица условия,—нъкои ле
жащи въ състоянието на морето, а други въ ка
чествата на самия корабъ.
Каквото и да е това клатене, то винаги е не
приятно и вредно. Неприятно е за пжтницитъ, за
щото то е причината за морската болесть. Вредно
е за стоката, която може да се изпотроши. Вредно
е и за конструкцията на кораба, която е подложена
на удари и ръзки промени въ натоварването. При
клатене се губи много отъ скоростьта, а това е за
губа въ гориво и време. За военнитъ кораби кла- тението се отразява много зле на точностьта на
стрелбата, отъ която зависи изхода на боя.
Поради горните, и редъ други, неудобства от
давна се е търсило начинъ за отстранение на кла
тенето или неговото намаление. Обаче всички до
сегашни опити еж давали незадоволителни резулатти.
Но, напоследъкъ този въпросъ като че е въ пжтя
на своето най-правилно разрешение.—Жироскопътъ
наредъ съ многото други приложения въ морепла-.
ванието, намъри и въ тази область завидно мъсто.

Той, приложенъ като стабилизаторъ, действа
автоматически безукорно и почти напълно унищо
жава клатенето.

Фиг. 1.

Нека съ нъколко думи да се запознаемъ съ
естеството на самото клатене и после ще разгле
даме самия приборъ и неговото действие.
Корабътъ, въ водата се намира подъ дейст
вието на две сили: неговата тяжесть (Г), приложена
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въ центъра на тяжестьта на цълата маса и силата
на подържането, приложена въ центъра на пото-.
пения въ водата обемъ (П). При тиха вода тъзи
две сили се взаимно унищожаватъ като равни и
противоположни (фиг. 1 —а) и корабътъ остава въ
покой. Когато морето е развълнувано и той попадне
«А1«..»37

1/тлл.

Фиг. 2,

на единия склонъ на вълната (фиг. 1—6), формата
на потопения обемъ се измъня и центъра му се
премества въ ГТ. Сега вече Т и П' не се унищожа
ватъ, а се стремятъ да завъртятъ кораба на дъсно
и да го докаратъ въ положение . перпендикулярно
на повръхностьта на водата. Той започва да се на
вежда на дъсно. Обаче вълната минава подъ него
и въ следующия моментъ той е върху другия склонъ
(фиг. 1—в). Центъра на потопения обемъ се пре
мества въ ГТ и двете сили започватъ да го навеждатъ на лъво. И така, при минаване на вълнигв корабътъ ще се навежда ту въ дъсно, ту въ лъво.
Би следвало той да се навежда все по-вече и по
вече до като се обърне. Това обаче не става, за
щото почти никога периода на клатенето на ко
раба и този на вълниттз не съвпадатъ, вледствие на
което следъ нтзколко клатения вълните сами противодействатъ на навежда нето. И клатенето има видътъ, показанъ на фиг. 2.
Както се вижда отъ горната диаграма, клате
нето започва съ навеждания огъ по нъколко гра
дуси. Тези навеждания се все по-вече увеличаватъ
при последователните удари на вълните и достигатъ и до 40". Пко ние още въ началото на кла
тенето противодействаме на малките люления, то те
ще могагъ да се унищожатъ и корабътъ ще
остане почти спокоенъ. Това би станало като приложимъ къмъ кораба чифтъ сили равенъ и противоположенъ на чифта сили Т ГТ или Т ГТ*. Тези съответ
ни два чифта сили ще се взаимно унищожаватъ и
корабътъ ще стои правъ. Първиятъ, именно, чифтъ
сили, противодействуващъ на вълната, се произвежда
чрезъ жиростабилизатора.

Фиг. 3.

Неговото действие и устройство почиватъ на
следния принципъ отъ физиката: Яко к ъ Г единия

Год. IX. Брой 1.

край на свободната ость на едно бързовъртяще Се,
масивно колело приложимь натйскъ-, то тази ость
не се отклонява По посока на този натйскъ, а на
90° въ посоката на въртенйето. като при това съз
дадения чифтъ сили* въ страни, е еъ голъмъ мо
ментъ.
Зйачи, ако ние натискаме края (А) на остьта
(фиг. 3) напредъ, цълата маса подъ натиска на ко
лелото ще се наведе въ лъво. И ако кожуха, на
въртящето се масивно колело, (К) го здраво укрепимъ въ дъното на единъ корабъ, (фиг. 4) и започнемъ да се стремимъ да завъртаме цълия комплектъ напредъ или назадъ, той, вследствие на гор
ния принципъ, ще се навежда въ лъво или въ дътно,
а заедно съ себе си ще наклонява и кораба.

Фиг. 4.

Ето го нашия приборъ на место, остава сега
по нъкакъвъ начинъ да го нагласимъ самъ да ра
боти противъ вълната и самъ да спира, когато дей
ствието на последнята спре.
Неговото устройство е следното (фиг.5). Масивно
колело М, на долния край на чиято ость е електро
мотора Е, който му придава около 1,000 въртения
въ минута. Колелото заедно съ -електромотора еж
поставени въ кожуха К, който може да се върти
напредъ и назадъ въ лагеритъ ЛиД, здраво поста
вени на фондамента Ф (фиг. 6). Върху кожуха е
здраво прикрепено зжбчатото колело 3, зац-впваще
се чрезъ система зжбчати колелета С съ елекЬомотора Д, (ф иг . 5). Този електромоторъ има пред
назначение да натиска кожуха, заедно съ колелото,
напредъ или назадъ. За да може този комплекта
да действа автоматически, въ зависимость отъ дей
ствието на вълната, отстрани е поставенъ напречно
малкия чувствителенъ жироскопъ М' (фиг. 6). Сжщия е
показанъ и на фиг. 7. Отъ дветъ страни на единия
край на неговата
ость има по три контакти К\ Тъзи
вклю ени въ
топГп™И СЖ
1
веригата на електромоЧреЗЪ т%хното
пя^™
Различно включване, той
раооти въ една или друга посока.
™к Д е й с т в и е т ° "а жиростабилизатора почти се подо а б?т1\° Т Ъ НеГ ° ВОТ ° У ст Р° й "во. Да кажемъ, чекона Аиг 4ПТпгЯДНаЛЪ~На В Ъ Л Н а Т а ' К а к т о е показано
на фиг. 4. Тогава той, подъ действието на чифта си
ли ТП , ще започне да се навежда на лЪво. Съ нак Г ж и п ^ СИ * $ П°~ВДИГа К Р а я н а остьта н^ мал
кия жироскопъ М\ който на основание казания прин-
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ципъ ще се премести напредъ.- Съ това СИ премъетване той съединява Д-БСНИТЪ контакти й електро
мотора Н започва да се върти, като чрезъ система
та зжбчати колелета и колелото 3 натиска горния
край на кожуха, а заедно съ това и края на остьта,
напредъ. Като реакция на този натискъ колелото М
(то непрестанно се върти) започва да се навежда
вь д-в:но, чрезъ което възбужда чифтъ сили, дей
стващи въ посока протизна на този, създаденъ отъ
вълната. И на колкото вълната наведе парахода въ
л^вво. на толкова жиростабилизаторътъ ще го из
правя въ дЪсно. Всичко това става едновременно,
така Че Кбрабътъ стои винаги правъ. Щомъ въл
ната започва да действа обратно, малкия жироскопъ
пуска електромотора Н въ обратна посока и корабътъ, пакъ подъ натиска на стабилизатора, остава
€пОК<Зенъ, Когато действието на вълната престане
електромотора Н автоматически докарва стабилиза
тора въ нормално положение и спира. При каквото
и да е вълнение стабилизираниятъ корабъ се клати
само по на нъжолко градуси, колкото да започне да
действува малкия жироскопъ, а чрезъ него и Ц-Блия приборъ.
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грамадни, както човъкъ би си помислили на пръвъ.
погледъ.

Фиг. 6.

Представения на фиг. 5 и б стабилизаторъ е
за единъ 12,000 тоненъ корабъ. Той тежи само 84
тона и силата за привеждането му въ действие е
250 конски сили. Единъ такъвъ апаратъ за българскиятъ параходъ „Бургасъ" би тежалъ 35 тона. Я
за единъ отъ нашитъ бивши миноносци той би билъ
само около 1—2 тона. Значи, неговит"Б размери еж
много малки въ сравнение ползата отъ премахване
на клатенето и неговитъ последствия.
Отличните резултати, които жиростабилизатора дава и сравнително малкия му размЪръ и тяжесть, правятъ неговото приложение отъ день
на день по-широко. За сега много американ
ски и японски военни кораби, почти всички нови
яхти и нЪкои пжтнически параходи еж снабдени съ
този приборъ. Сжщо новостроящия се, презокеан
ски, параходъ „Сотт-еоЧ 5ауо1а" ще бжде снабденъ
съ три такива комплекта отъ по 100 тона вс4ки.

Фиг. 5.

Ако ние при спокойна вода пустнемъ колелото
да се върти и започнемъ да поставяме въ действие,
ту въ една, ту въ друга посока електромотора Н,
то създадения чифтъ сили, нямайки съ какво да се
уравновесява, ще започне да клати кораба. Силата
на това клатене ние можемъ да увеличаваме кол
кото си искаме. — Това, тъй да се каже, изкуствено
клатение е отъ голъмо значение при опредъляне на
нЪкои теоретически елементи на кораба, при засъФиг. 7.
дане на П-БСЪКЪ, при пжтуване въ ледове и пр.
И тъй, това ново ср-в.петво противъ клатенето
Да парира клатението и, при нужда, да кла ВСБКИ день печели все по-вече привърженици и не
ти кораба,—това еж качествата изисквани отъ жи- съмнено, въ недалеко бждеще, ще има да играе
ростабилизатора. И той напълно ги удовлетворява. гол-Ьма роля, както въ търговското, така и въ воКакви еж неговигБ размери? Т-Б не еж тъй военното корабоплавание.
н. Найденовъ.
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Торосъ.

~

„БУРЯ"...
— ОЧИГБ Ви се наливатъ отъ тъй близко гле
— Видъхте ли дамата въ сивия косгюмъ съ ка
фявата барета... на пейката до кърмата? Тя тъй дане на движещата се вода...
дълго се заглежда въ запъненитъ води...
Тя сви рамене въ недоумение. Не разбираше
Капитанътъ на „Евдокия" повдигна очи къмъ що иска отъ нея този морски офицеръ.
своя механикъ—младъ съ тъмно сини, като морето
— Билета ми е въ чантата... въ каютата, приочи, момъкъ, вглеждайки се въ мургавото му л и ц е . . . шепна тя, мжчейки се да стжпи на крака, но се олю— Малко ли пжтници!.. всеки день... Изгубвамъ лъ, като да падне на страни.
вече представа за познати и непознати. Струва ми
Морякътъ припръчи ржка, тя залитна, и заби
се, и жена си да видя на борта, бихъ миналъ без глава на рамото му.
различно край нея, като да не е тя...
— Видите ли... свътъ Ви се вие, това е... Гле
— Да, но нъщо особено въ тази дама. Словена дайте на ралечъ въ морето, или пазете леглото си
въ перилата, подпръла глава съ ржка, дълго не от- въ каютата.
нима погледъ отъ бълболящата подъ витлото безд
Тя впи очи тъй близко до лицето му съ очуна... Какъвъ стъкленъ погледъ на чернитъ и обли денъ погледъ, като че едва сега го виждаше:
очи! Като на удавница...
— Вий сте... Вий сте Евгений!... И лицето й взе
— Какво отъ това?
страдаленъ изразъ. Морякътъ повдигна ржка къмъ
— Всички пжтници отбъгватъ отъ тамъ. Тази козирката на фуражката.
близость на раздвижената вода, уморява погледа,
— Да... но н-Ьмамъ честьта да познавамъ гос
прави шеметъ. Тя седи по цели часове въ това по пожицата, или паметьта ми ме лъже...
ложение, издържливо се взира... Видъхъ сълзи на
Тя се прохлъзна край очудения морякъ, сложи
очите й, отчаянъ изразъ на лицето.
/ ржка на чело, като да се укрие отъ погледа му, и
— Млада душа... Мечтае за нъщо тжжно, близко. съ наведена глава, съ бързи стжпки се изгуби въ
Ехъ, то е ергенска грижа... И възрастниятъ капитанъ коридора за каютитъ.
се разстжпи съ широки крачки по джгообразната
Младиятъ морякъ стоеше "като прикованъ на
площь на капитанския мостъ, усмихвайки се на об
лечения въ бълъ, като енъгъ, костюмъ механикъ. • местото си. Скоро тя се завърна, държейки въ ржка
Корабътъ се плъзгаше по предначертания ' си картичка—портретъ. И го подаде мълчаливо на мо
пжть, покланяйки се излеко на широкитъ вълни, ряка.
— Да, единия съмъ азъ..., втория е лейтенантъ...
порейки съ мощните си гърди тъмно-синитъ талази!
Тя махна съ ржка и.го пресече. Посегна, взе
Бр%гътъ се чертаеше като сиво-пепелява черта въ
чудни извивки. Морски чайки, разгонени отскачаха ма портрета, накжса го бързо на парчета и нервно го
на страни, кацваха наново, и се люлееха като кра захвърли въ морето... Той неволно посегна, като да
елови кжсоветъ хартия, и очуденъ пришепна: Защо
сиви бели лилии.
това?..
Вий!..
Морето бъше спокойно. Тънтежътъ на маши
— Не... простете..; това не за Васъ... За него!..
ните се чувстваше въ леки тръпки по цялата сна
Лицето й беше бледо като платно. Извърна ръзко
га на красивата бъла „Евдокия".
— Евгений! подвикна капитана къмъ слизащия игриво тъло, и побътна въ каютата си.
по стълбата механикъ.—Кажи на корабника да бжСилно озадаченъ, съ бавни стжпки, той изкачи
датъ приготвени уредите за рибарската кооперация стълбата къмъ най-горния подъ; приседна на едно
за разстоварване на Созополския пристанъ.
платнено кресло и се замисли... Лейтенантъ Б...
Механикътъ надникна къмъ задната часть на числящъ се къмъ флота - помощникъ командиръ на
кораба. Пжтници, облакатени по перилата, сочеха една отъ корабите, бЪше приведенъ въ край
съ възклицание плуващите красиви като книжни брежната полицейска служба въ Русе. Ц^ли ш е с т /
лампиони медузи. Н%кои отъ тЪзи, пъкнали почти месеци отъ какъ той не б е проговорилъ съ него.
на повърхностьта на тъмно-синята вода, имаха из- Л нъкога се обичаха другарски, живееха като братя",
умруденъ отенъкъ съ краските на джгата. Отъ като моряци... Обяви се конкурсъ за следване въ
страни, предъ носътъ на кораба, се търкулнаха косо странство. Той отдавна се приготвяше за това. Негова
два грамадни делфина, и следейки движението му, та мечта беше известна на неговия другарь... Въп
пореха вълните съ черните си настръхнали гърбо реки това, и той се яви конкурентъ, и като по сиве и разперени като черни котви опашки.
ленъ по математика, изтръгна конкурса изъ него
Самотна, загледана съ прикованъ погледъ се вите ржце... Следъ обявяването на резултата, тъ
деше младата дама, държаща въ ржка на колвне мъпкомъ се раздълиха—не си подадоха ржка. Отъ
известие въ вестниците бъше прочелъ, че бивкадифяната си барета. Чернитъ й кждрави коси от- шедно
иятъ М
скачаха на талази край мраморното чело"при встГки
У ДРУгаРЬ5е сгодилъ за дъщерята на известЪ Щ
полъхъ на ветреца. Приличашена задрамъла непод"
Т *
*™%™ П ° Л К О в н и к ъ ф - М е «ДУ моряцитъ,
почти съ завист
вижна надъ бездната, нимфа.
"'
ь , се говореше, че той взима кра
сивата, току що завършила Цариградския колежъ
— Позволете да забележа: местото, кждето се Цвътана...
дите, е най-неудобното... Тамъ, гледайки на водо
Скочи, като ужиленъ, на крака. Тя е! Неговата
въртежа подъ витлото, скоро ще Ви стане лошо.
сгоденица... Н какво става съ нея! Той разбра..
пчи 1 ^ П 0 В ДМИеГх На иа и ок ча У д е " ° о б п и - черни като маслини Нъщо лошо витае... Тази отчаяность, този стъкленъ
!2™«Г^
- Д и г и т е и подвити клепки предсмъртенъ погледъ... Тия сълзи!..
трепнаха и две сълзи, като смразени капки се изМежду разпръснатите по кораба пжтници на™ И Х а п К р а Й С Л З б ° "РОД-ьлговатото, прибледнъло
лице Друсна чорлава глава въ слаби тръпки, като стжпи движение: звънецътъ за объдъ подканваше
пасажерите въ трапезарията. Капитанътъ зае цент
ЪНЬ
ба
че
ллицето
и н е т оиТ за
5 Д Имигъ,
° Т Ъ и Снаклони
- С л аглава,
Рвенина облъ
ралното место, до него неговия механикъ. Помощникътъ му зае командния постъ. Младия механикъ
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нетърпеливо очакваше появяването на загадъчното
момиче. Неговата нервность не отбегна отъ окото
на капитана и той усмихнат ъ обърна къмъ него
очи. Той сви рамене и пришепна:—Нещо странно...
Следъ обеда ще Ви обясня...
— Къмъ кърмата ли?..
-Да...
Капитанътъ се усмихна. Механикътъ остана съ
замисленъ сериозенъ изразъ. Започна се сервира
нето на обеда.. Единъ огъ сложените прибори стое
ше незаегъ. Това не правеше никому впечатление:
на параходъ това е тъй обикновенно—цЪла редица
прибори по никога остава (Ъ незаети. Море. Меха
никътъ не се стърпъ: поаика прислужника и му заповъда да отиде и помоли дамата отъ каюта 9 -10^
за обеда. Прислужникътъ ококори очи: не бъше,
сжщо, обичай да се подканватъ пасажерите... И,
завърналъ се доложи, че госпожицата седи сама до
кърмата и заявява, че ще вземе само чаша млеко
следъ обЪдъ... Двамата моряци се спогледаха.
Объдътъ продължи при лекъ разговоръ за морето...
Единъ пжтникъ, духовитъ разказвачъ на морски
анегдоти, разсмиваше всички, и при поднисане на
компота, при последните чаши на белото Евксиноградско, ц-влата 1-во класна аудитория отъ мжже и
жени, беше въ весело настроение...
Единъ отъ обслугата се втурна бързо въ за
лата. Изпъна тъло предъ капитана и запъхгЬнъ
доложи:
— Г-нъ помощника моли да отидете горе на
мостика!..
— Защо?! Неволно запита той.
— Признаци на приближаваща се буря...
— Капитанинътъ захвърли кърпата на страни
и като светкавица се изгуби на горе по стръмната
стълба. Механикътъ, събличайки горнята си дреха, се
втурна по риза къмъ машинното отделение: искаше
самъ да бжде край машините. Настжпи малко
суматоха между пжтницитъ. Обслугата обикаляше
изъ парахода и предурпеждаваше всички паса
жери да се прибератъ изъ каютитъ и долните по
мещения; врати и прозорци се затваряха съ мета
лическите винтове. Всички лица посърнаха и взеха
сериозни изражения . »
II.
Навжтре въ откритото море, тамъ кждето хо
ризонта се слива съ морето, черна, пространна, ка
то грамадна пиявица ивица, видимо се гърчеше, пъл
зеше и обнимаше все по-голъма площь. Бели пари
като фонтани, избликващи отъ черния настръхналъ
гърбъ на хоризонта се пукаха за мигъ, губеха и
наново появяваха... Капитанътъ извръщаше глава,
ту къмъ бръгътъ, който се чертаеше на нъколко
мили отъ кораба, ту къмъ постоянно увеличаваща
се черна ламя... Корабътъ се движеше успоредно
между брега и халата. Той требваше да реши: да
забави хода и ураганътъ да удари брега. предъ не
го, или да ускори и се добере до най-близкото при
станище, преди да бжде притиснатъ между суша и
море... Черната ивица на хоризонта се неимоверно
увеличаваше, и той разбра, че попада тъкмо въ сре
дата на урагана. Това беше най-ужасното, най-без
изходното!.
— Нито единъ пасажеръ да не се мтзрка по гор
ния подъ—всички въ каютитъ- и помещенията!..., съ
дрезгавъ, но внушителенъ гласъ даваше заповедь ка
питана. Помощникътъ, корабникътъ, и часть отъ
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обслугата тичаха изъ парахода и светкавично изпълня
ваха неговите заповеди. Механикътъ пое лично управ
лението на машините подъ слуховата тржба. Пжтниците—мжже и жени, натжпкани изъ тесните каюти,
посърнали, смъртно бледи, чупеха безпомощно ржце.
Жените ридаеха въ у жасъ... Всеки очакваше некакъвъ ударъ, тласъкъ въ бездната, и всичко въ мигъ
да се свърши... Н преди часъ, те беха тъй весели
и въ захласъ гледаха красивото море!..
Тишина, глуха, мжчителна, винаги предъ страш
на буря, се чувстваше съ тегота. Корабътъ настръх
налъ трепереше съ целата си снага.
Механикътъ се мерна за моментъ при командиря.
Обгледа притъмнелия вече хоризонтъ и горчива ус
мивка се изтегна на мургавото му лице. Двамата
мжже, отъ сржчностьта и самообладанието на които
зависеше живота на корабъ и екипажъ, мълчаливо
си подадоха ржка...
— Преживелъ съмъ хали и бури, но тази из
ненада, това коею иде, е страшно, чудовищно...
— Ще се боримь!... Бъгството е явна смърть,
продължи гласътъ на капитана. Слизай долу и ще
се отправимъ съ лице срещу халата!... Ще я процепимъ, или тя насъ!...
Телените вжжета по стожерите излеко просви
риха: това беше предвестника на бурята. Халата на
ближаваше. Чайки, много чайки, съ писъкъ, при пъленъ полетъ, пореха въздуха къмъ брега, диреха
спасение. . Слънцето се премрежи и средъ день
тъмнина растла... Водите наоколо взимаха отенъкъ
на грамадни зловещи черни петна, люлеещи се на
плоски талази, готови да кипнатъ съ страшна
сила...
Младиятъ морякъ хвърли последенъ погледъ
къмъ своя капитанъ, и съ твърди стжпки слезе
къмъ средния подъ съ погледъ устременъ къмъ приближаващето се чудовище. НадЕеси тело надъ пе
рилата къмъ кърматгг. Косите му настръхнаха: тамъ
на задната часть на кораба, момичето, отхвърлило
глава назадъ, седеше на дървената пейка съ ржце
сложени на коленете, съ притворени очи, чертаещи
черни джги на белото мраморно лице...
— Защо сте тукъ! Извика той извънъ себе,
— приберете се въ каютата!... Усилващия се ветъръ
разхвърляше кждравите й черни коси. Тя полуотвори очи и като на сънь се усмихна.
— Тукъ... тукъ искамъ да остана, промълви тя
спокойно, и махна съ ржка.
— Не... Вий сте длъжни! Още мигъ и ще бждете пометени отъ тамъ!...
Никаква уплаха не се очерта на спокойното й
лице. Безразлична, горчива усмивка сви почти де
тинските й кждрави устни и впи недоволенъ по
гледъ въ младия морякъ. Устните й.проговориха
нещо неразбрано...
— Зная... Вие мислите... Вие искате!... Гласътъ
му се изгуби въ писъка на бурята. Силния напоръ
на халата пореше презъ телените мрежи на пери
лата, като че хиляди сирени оглушила кораба. Мо
рето ревна: високата надводна часть на кораба се
люшна, наклони на страна. Морякътъ, като бъсенъ,
се втурна изъ стълбата; сграби момичето въ ржце
и го понесе, олюлевайки се подъ напора на бу
рята.. Отвори капака на входа за машинното.О!де
ление, и съ силенъ повелителенъ гласъ викна:
— Слизайте долу!... Тя се подчини. Промъкна се и
той презъ тесната железна отвесна стълба и се за
тича къмъ сигналните апарати. — Дръжте се здра
во у стълбата, да не бждете люшнати къмъ маши-
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нигЬ..., повторно заповяда той. Очитъ му искриха
повелително. Полутъмнота цареше долу. Огнярите
се клатушкаха край пещите. Всички бъха заети до
забрава. Никой не обърна внимание къмъ нея. Пот
ните имъ очернени вь мась и сажди лица, лъщвха
предъ нажежените капаци на пещитъ. Отъ вънь
се чуваше бумтежъ катоотъ стотици орждия. А ця
лата тази маса отъ излъскани. светли масивни же
леза и тржби, се наклоняваше и свистеше зловещо,
като да се преобърне, изхвръкне отъ местото
си, и пръсне корема на кораба. Понтзкога се
рапмсаше такъвъ силенъ трусъ, като че кораба се
удръше у нтзкоя скала. Обслугата, люшкана на стра
ни, изгубваше рзвновесие и политаше кьмъ мазния
подъ, ловейки се съ рлще за каквото попадне...
Момичето, прегърнало здраво стълбата, люш
кано на вси страни, гледашз ужасено тази борба
на почернели гъ мжже съ разяреното море. Погледътъ му се проясняваше... При единъ силенъ наклонъ
на кораба, единъ оть огняритъ се подхлъзна на
сграни и разголеното му рамо залепна на нажеже
ната пещь. Той отскочи на страни съ крясъкъ, и се
тръшна ,на пода, загърчи ттзло отъ страшни болки
— Залей рамото му съ масло и хвърли кофа
вода връхъ него!... подвикна другаря му, сочейки го
сь желязната кука отъ пещьта. Тя сграби тенекие
ната масленица, пропълзъ край ранения огнярь и
извърши това. Наплиска го съ вода. Този извърна
очи съ погледъ на благодарность...
— Не мога... помогни му... подавай вжглища'
той самъ не може!... Проговори той, като се задъх
ваше... Тя скоч.л на крака, запретна ржкави, елови
лопатата и хвърлеше вжглища отъ депозита въ улея,
при краката на първия огнярь... Този извърна очи
и усмивка раздра широката му уста, клюмайки обо
дрително съ глава.

Род. IX. Брой 1,

кътъ надзърна за моментъ къмъ пещите; той видъ
момичето, колъничало предъ купътъ вжглища, нарива лопатата съ ржце, изтощено покрито съ черенъ прахъ—неузнаваемо... Съ оголени до лактитъ
мраморни ржце на черни ивици отъ каль и машинна
мась, тя хвьрляшз предъ краката на втория огняръ
вжглищата... Тя се изправи за мигъ, подпръна съ
лопатата на хълбокъ, да си отдъхне, и му се ус
михна... Единъ силенъ тласъкъ на кораба я залюлъ,
и тласна въ неговите гърди... Той почувства мок
рите кждрици на косите й на пламналитъ си бузи.
Тъпото й се изхлузи и тя коленичи предъ него.
Слови я за ржце, сложи устни на тъхъ, и тя скочи
на крака и на ново сграби лопатата. Зачуха се три
удара на сигналния звънецъ; той бързо изтича къмъ
машините.
Борбата на кораба, съ бъснитъ вълни и чудо
вищната хала, продължи не повече отъ два часа,
но на всички се стори цъла въчность. Обгорения
огняръ не можеше да мръдне дъсна ржка, и се за
доволяваше да нарива съ лъва ржка каменния кюмюръ връхъ лопатата на момичето.
Бурята утихна, обаче морето още бвенъеше.
Още единь часъ и корабътъ се дебра задъ спаси
телния скалистъ островъ край гр. Созополъ.
Брьтътъ беше осъянъ отъ народъ. Нъколко
рибарски лодки и мауни бъха изхвърлени на ска
листия бръгъ.

„Евдокия", преживъла бурята, още неукротена, се въртеше около котвата си, като че й се
искаше да се откжене и наново да полети въ от
критото море... По голъмата часть отъ пасажеритъ,
затворени изъ каютитъ, лежаха по пода въ безсъз
нание; други съ разбити носове и чела, се движеха
като сънки по палубата. По лицата на всички се чер
таеше преживъния ужасъ: още не върваха че еж
— Така... но не приближавай насамъ... Накло- спасени. Отвориха се врати и прозорци, лъхна свежъ
нимъ ли се къмъ тия лами, лягай долу и не се бой!... морски въздухъ, и капитана изквасенъ до кости, об
Потъ като ручей протече изъ лицето й, кждритъ ходи парахода, окуражи всички.
олепнаха на потното чело... Острия миризъ на вж
Въ кжсо време всички пжтници и обслуга на
глища, силната горещина, я възвърнаха отъ нейния учиха за голъмата заслуга на момичето при пещите,
захласъ. Тя се пробуди — съзнанието проблъсна... и съ присълзени очи му благодариха... Капитанътъ,
Механикътъ, въ второто машинно отделение, узналъ отъ механика всички подробности, приближи •
усилваше или отслабваше силата на двигателите, момичето, сграби чорлавата му глава, и сложи ба
споредъ случая. Тласканъ на нъколко пжти къмъ щинска целувка на очерненото му чело...
стената на стрелките, неговото чело беше постра
Тя обърна огнени очи къмъ младия механикъ
дало, но той нищо не чувствуваше...
и му се усмихна. Той заби погледъ предъ себе си, обКорабътъ се боръше сь грамадните вълни, по рони глава и тръпки пролазиха изъ цълото му хюю...
— Вий искахте!., промълви той.
рейки съ носътъ си срещу тъхъ. Едно неудачно дви
Тя махна съ ржка и го пресъче:
жение, единъ страниченъ напоръ отъ чудовищния
— Да не остане следа отъ менъ... Недостоенъ<
ураганъ, би го преобърнало, би го потопило за мигъ...
Съ силенъ напоръ, при пълна пара, кораба отива Искахъ само крачка назадъ отъ кърмата, и...
ше съ лице къмъ страшната си еждба; използваше
Тя се задави въ сълзи, но гЬ бъха вече спаси
всеки моментъ да гмурне нанапредъ срещу издига телни сълзи...
щите се предъ носътъ планини разярени вълни, об
— Ще живея... но не за него... пришепна тя,
ливащи го цълъ, като грамадни гейзери. Капитанътъ наклони глава и се отправи за каютата си.
на моста, люшканъ отъ тласъкътъ, командуваше.
Младиятъ морякъ я изпрати съ дълъгъ погледъ...
Неговата мисъль беше: напредъ и все напредъ;
далечъ отъ бръгътъ, иначе корабътъ ще бжде тласПо целото крайбрежие бъха разпратени теле
натъ и разбитъ на трески. Съ присипналъ гласъ, грами отъ отчаяните родители, които молтзха влас
тите. жива или мъртава, да я намърятъ... Тъ бъха
насърдчаваше работящитъ долу...
Олюлявайки се по търчащия се подъ, механи получили изпратеното отъ нея, отъ Варна, преди
Р А
тръгването й, предсмъртно писмо..
Торось.
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Въ Златния рогъ. — Посрещане на българския параходъ „Царь Фердинандъ" въ Цариградското пристанище. Ьь една
оть лодкитЬ се виждать наши студенти — зжболъкари,' които следватъ въ Цариградския зжболъкарски институтъ.
Фот. Н. Панайотовъ—1931 год.

КОРЯБОНЯЧЯЛНИКЯ НЯ и—21.
Великолепен ь автомобилъ спре предъ една отъ вечерно време да излизамъ отъ кжщи, но днесъ
вратитъ на разкошна вила въ аристократичното може да се направи изключение.
преградие на Вилхелмсхафенъ.
— Съ какво собственно се занимавате сега? —
— Тука живъе „той", си помисли американе- полюбопитствува гостенинътъ.
цътъ, дошелъ отъ Ню Иоркъ почти изключително
— Развъждамъ картофи. И при това смъя да
само за да може да побеседва съ знаменития мо- се похваля, че никой отъ околните чифликчии не е
рякъ, станалъ герой на своя народъ.
достигналъ такива добри резултати...
Ровейки се изъ възпоминанията за най-фантас
По широкитъ стжпала на верандата слизаше
на среща му едъръ, съ джентлеменски видъ, облъ- тични приключения, двамата събеседника не забе
ченъ елегантно въ чифликчийски дрехи още съвсемъ лязваха какъ върви времето.
— Да отидемъ да си поотпочинемъ въ оная
младъ човъкъ. Ямериканецътъ, който не веднъжъ
6+5 виждалъ портрета на капитанъ Ерсингъ въ раз кръчма, каза капитана, като показа чернеюща се
лични спасания, го позна изведнъжъ, въпреки че кжща край самия пжть.—Тамъ има и отлична бира.
това не бъше вече оня чернокосъ, съ тънка талия
ВлъЗоха. Присжтствуващата компания отъ мест
офицеръ. При все това, въ всъка черта на почер- ни, селяни и ловджии шумно заприветствува влъзлия
нълото му отъ слънцето лице беше запазенъ още въ кръчмата капитанъ. Следъ като поржчаха по
израза на желъзна енергия.
чаша бира, капитанътъ продължи започнатия разказъ:
Следъ като се представи, американеца бъше
— И така, бЪхме се спрЪли до тамъ, какъ азъ
поканенъ въ вилата на стопанина, кждето се запоз една вечерь се канЪхъ да отида съ жена си на теана съ миловидната жена на капитана—Фрау Ерсингъ. търъ. Още не бъхме успъли да излъземъ отъ кжщи
Моряка, майката на когото е била американка,пре —срещна ме разсилниятъ отъ щаба. Ядмиралътъ ме
красно владъеше английски езикъ и разговора се за викаше незабавно да се явя при него. Разбира се,
върза лесно и бърже. Незабелязано настжпи вечерь- театъра требваше да се остави за другъ пжть. Жена
та и любезния стопанинъ предложи на гостенина си ми много се разтревожи отъ това необикновенно по
да направятъ една разходка изъ околностьта на ви викване и по никой начинъ не се съгласи сама да
лата. При това и времето бъше прекрасно.
отиде на представлението. Тя все още не можеше
—Отъ толкова години подводно плаване спе- да свикне съ мисъльта, че бъха насгжпили малко
челихъ хубавъ ревматизъмъ и жена ми не ме пуща по-други времена.
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Дяволъ да го вземе! Ние сме заобиколени отъ
Когато се явихъ при. адмирала, той ме заведе
при една карга и мълчаливо очерта съ пръсть пжтя миноносци.
Действително, срЯдъ разрЯдяващата се мъгла
отъ Вилхепмсхафенъ до ДарданелитЯ. Спирайки
се върху Цариградъ той устреми погледа си върху се виждаха силуетите имъ. Отъ всички страни се
менъ и азъ разбрахъ какво се изисква отъ менъ, чуваха викове на английски. Ясно доловихъ:
въпреки че все още продължавахъ да не вЯрвамъ^
— Спрете машинитЯ най-после!
на очитЯ си.
Моментално ми мина презъ главата, че те ни мислятъ за свои.
— Кога, Ваше превъзходителство?
— Вземай дълбочина!—изкомандувахъ азъ.
— Презъ единъ отъ най-близкитЯ дни, прияте
лю... Но имайте предъ видъ—всичко ще се пазивъ
И до като англичаните се усетятъ каква е ра
голЯма тайна. Никому нито дума за това, даже и на ботата, ние бЯхме вече подъ водата. Така можахме
милата фрау Ерсингъ.
да преминемъ и последната линия на блокадата.
Когато излЯзохъ на улицата, следъ двучасово
Следъ една седмица наближихме испанскитЯ
обсжждане на операцията съ адмирала, азъ едвамъ брегове. Ето и МБСТОТО на което трЯбваше да стане
се държахъ на краката си. До сега подобно нЯщо срещата. Напраздносе вглеждахъ въ хоризонта—нЯоще не се е изисквало отъ една подводна лодка. . маше нищо. Вече почна да ме обхваща нетърпение,
И азъ дълго не можахъ да заспя въ оная нощь.
но ето че въ далечината се забеляза тънка ивица
Положението около ДарданелитЯ по онова отъ пушекъ. Но чий ли е той? Показаха се и вървреме, може да се каже, бЯше критическо. Следъ ховетЯ на стожеритЯ. Ние се доближавахме пред
като се убеди, че съ помощьта само на флота си пазливо. Най-после изплува цЯлия силуетъ на пара
завладяването на пролива е невъзможно, антантата хода. Ами ако не е „той"—никой не бива да ни за
прехвърли къмъ него големи сухопжтни сили. Подъ бележи. Ето парахода е вече съвсемъ близо. Да,
ураганния огънь на линейнитЯ и кораби, се под нЯма никакво съмнение, това е „Марсала". Той ни
готвяше генерално настъпление по сухо. Цариградъ забеляза и вдигна сигналь. Последния гласЯше:
б^ше сериозно застрашенъ и султана призоваваше „Следвайте ни". Вървимъ... Презъ нощьта парахода
за помощь. И, о сждба, на моята лодка, нищожно спрЯ и ние пристанахме до него. Радостьта за свиж
корабче въ сравнение съ гигантитЯ, обсадили Дар дането ни бЯше голЯма, но време за губене нЯмахданелитЯ, се падна задачата да прекатурне тоя гран- ме. Отъ ремонтъ не се нуждаехме, натоверихме за
диозенъ планъ и спаси турската империя...
пасите, застискаха се на прощаване ржце и „Мар
Мжчно е да се разбере отъ човЯкъ не морякъ сала" се изгуби въ нощния мракъ...
колко препятствия се изпречваха по пжтя на въз
Можете си представи моитЯ разочарования,
ложената ми задача. Преди всичко: нито едно убЯ- гнЯвъ и ужасъ, когато на следната зарань се уста
жище, кждето бихме могли да се укриемъ въ слу нови, че машинитЯ не могатъ да запалятъ съ ночай на нвкое бедствие по пжтя. Или, по точно, като вия_ газолъ. Опитвахме и така и инъкъ, смесвахме
единственно такова се смЯташе пристанището Кат- го съ стария нашъ—все сжщата история. Положе
таро, но то е далечъ 4000 мили отъ тукъ и съ на нието ни ставаше едно отъ най-грознитЯ. Огъ род
шия запасъ на гориво ние не бихме могли да стигните си брегове се намирахме вече на едно раз
немъ до него. Следователно бЯше необходимо по
стояние
отъ 2000 мили, до Каттаро оставаха още
пълването му нЯкжде по пжтя за Каттаро. За това
щаба ни подъ най-строга тайна сполучи да органи толкова, ако не и по-вече, а подходящо гориво имах
зира едно претоварване на гориво отъ парахода ме още около 25 тона. Какво да се прави? Да се
.Марсала", принадлежащъ на Хамбургъ—Американ връщаме назадъ или да продължаваме пжтя си? До
ската линия. Това трЯбваше да се извърши въ района тукъ бЯхме изгорили 31 тона газолъ, следователно
на испанските брвгове, разбира се, достатъчно да завръщането ни ставаше ^невъзможно, не мислимо
лечъ отъ тЯхъ за да не бждемъ забелязани. Освенъ беше да се стигне и до Каттаро. Но азъ решихъ
съ гориво, парахода требваше да ни снабди съ про да продължа нататъкъ.
Сега възможностьта за успЯхъ зависеше само
визия, медикаменти и да ни окаже съдействие въ
ремонть, ако последния стане нуженъ. И всичко отъ едничкия въпрос ь—колко често ще трЯбва да
се спущаме подъ водата. ВсЯко потапяне бЯше
това—на открито море.
свързано съ голЯмъ разходъ на гориво. Азъ преНай-после на 15.априль 1915. год., следъ като смътнахъ, че ако се избЯгватъ срещи съ неприя-'
всичко беше приготвено и добре обмислено, ние на теля и се движимъ съ най-малъкъ ходъ, при това,
пуснахме нашето пристанище. МоитЯ офицери и ос разбира се, ако и времето ни благоприятствува, ние
таналата обслуга не знаяха още нищо по набеляза- все ще можемъ да се домъкнемъ до цельта. Въ
ниятъ планъ. Азъ имъ съобщихъ, че ни предстои противенъ случай—загиваме.
дълготрайно кръстосване около английските брегове.
Почна се монотонно; до болезненость утегчиОтъ Вилхепмсхафенъ взехъ направление на северъ, тъй като около Па-де-Кале гъмжеше отъ мини телно, плаване. Ние най старателно избЯгвахме всЯки
На четвъртия день стигнахме до Гибралтаръ.
и цЯлата околность бЯше преплетена съ мрежи про- пушекъ.
Из
тивъ подводни лодки. Прочие азъ вече, веднъжъ бЯхъ п п „ , "ен<даше, че тукъ никой не подозираше
Н3
сполучилъ да ги пресЯка и мина подъ миннитЯ по Е ^ И * Т °
" е п р и я т е л с к а п ^ Д н а лодка.
МИРНЗ о б с т а н о в к а
лета. Тогава това ми се отдаде отлично и ние мо н и к Р а ^
-никакво наблюдение,
жахме дълго време да плячкосваме около Ливерпулъ. о и г ^ ! ^ « патрауленъ корабъ. Въпреки голЯмия
Тъкмо въ деня на нашето заминаване се по рискъ, ние навлязохме въ пролива въ надводно
лучи телеграма отъ Цариградъ за започване на не с к и т Т б Х п " 3 1 0 ^ 6 Т Д Ъ р ж а х м е "ьмъ африкан
Б % Ш 6 6 МаЙ1
приятелските атаки и ние требваше да бързаме.
наппеп? И?
™ е б а в н о пълзъхме
На северъ отъ ОркадскитЯ острови навлязохме л е ч Ж Н ^ Н Ъ Ж Ъ Й В а С И Л у е т а с е 3 -ьрнахавъ давъ гжста мъгла и пжтувахме въ надводно положе минонопж т 1Т Н И К а К В ° с ъ м н е н и е - английски
Т р Б б в а ш е да с е
ние. За единъ моменъ бЯхъ слЯзълъ въ каютата ужасно
"
потопяме. Това бЯше
си. Изведнъжъ чухъ вика на стражния офицеръ:
Следъ преминаването на Гибралтаръ азъ из-
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брахь курсъ извънъ пжтя на търговските кораби.
За наше щастие времето се задържа отлично. Нео
чаквано на хоризонта се показа облакъ отъ димъ
и не спедъ дълго.време ние разбрахме, че той принадлежгшз на английски транспортъ, при това въоржжень. Пакь трвбзаше да се-спущаме подь во
дата. Малко по-късно следъ това се натъкнахме на
среща почти катастрофална за насъ. Ние връхле
тяхме върху дза французски миноносеца й сь голя
ма мжка можахме да се спасимъ отъ тЬхъ въ дъл
бочината. Следъ дълготрайно претърсване, миноносцитъ; си заминаха. Ние изплувахме надъ водната по
върхность, но се мъкнехме вече съ последните си
Сили. Требваше да се пренебрегне всвкаква предпазлизость и да се върви по най-кжсия пжть. Още една
среща сь неприятель и положението ни би станало
трагично. Така настжпи 13. май. Нервите на всички
ни бвха напрегнати до крайность. Започнахме да
страдаме отъ халюцинации, струваше ни се, че ВСЕ
КИ моментъ на среща ни се задаватъ облаци отъ
димъ. Изправенъ до рубката азъ ясно забелязахъ
пушекъ. Сърдцето ми примре. Надавайки се че това
е миражъ, азъ притиснахь бинокъла по-плътно до
очите си и се вглеждахъ. Уви, бързо се убедихъ,
че това не е видение —подъ дима се белъеше ивица
отъ водна пЪна.
— Миноносецъ! - тревожно се развика обслугата.
Това б"Бше несъмненна истина, но ние не бЪхме вече въ състояние да се потапяме. Оставаше ни
едничко — артилерийски бой. Азъ' дадохъ съот
ветната команда.
На миноносеца се забеляза сигналъ!
Действително, за наше гол-вмо очудване, на
стожера му се разв-вваше нъжакъвъ сигналенъ флагъ,
но поради ослепигелното слънце, не личеше какъвъ.
Миноносецътъ ни наближаваше съ светкавична бър
зина. За да не ни разсъче, азъ направихъ остъръ
завой и се приготвихъ за неравенъ бой.
Можете си представи какво ставаше съ насъ,
когато можахме да разпознаемъ флага му. Избухна
лия ентусиазъмъ не се поддава на никакво описа
ние. Това се оказа австрийски миноносецъ. Биле го
изпратили за да ни присрещне и той на влъжало ни
домъкна до Каттаро...
Дадоха ни само една седмица за почивка и ремонтъ. Очакващите ме тамъ телеграми бвха найтревожни. Требваше да се бърза.
Най-после, на 24. май предпазливо доближихме
зоната, къмъ която се стремехме. Следъ като пре
минахме подъ веригата на английските стражеви
кораби, легнахме на дъното въ самото сърдце на
Дарданелския воененъ лагеръ.
На следната сутринь азъ измъкнахъ надъ вод
ната повърхность върхътъ на перископа. Това бе
ше доста опасно, понеже морето имаше гладка ка
то огледало повърхность. Въ такава вода показва
нето на перископа не винаги е безопастно. Все пакъ
азъ сполучихъ да забележа три могжщи силуета.
По техъ познахъ английските линейни кораби отъ
типа на „Мажестикъ".
— Долу перископа!
Следъ неколко минути изкомандувахъ:
— Перископа горе!
Пакъ сжщите силуети забулени въ димътъ на
собственните си залпове. Къмъ техъ беше се присъединилъ още единъ корабъ. Наоколо имъ вилнеяха миноносци—изтребители—най-доброто прикри
тие отъ неприятелски подводни лодки.
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—Долу перископа!
Предпазливо тръгнахме тъмъ техъ. Не треб
ваше да рискувамъ сь залпъ отъ далечно разтояние — искахъ да се доближа за сигуренъ ударъ.
— Перископа горе!
Хвърлихъ светкавиченъ погледъ. Ясно различихь силуета. Това не беше „Мажестикъ", а еднотипниятъ му братъ „Триумфъ". Величественниятъ гигантъ ясно изпъкваше върху небесниятъ фонъ. Ди
мящите му орждия стърчаха като четина.
— Перископа долу!
Сърдце го ми изхвръкваше отъ гърдите. Дивечътъ беше на близо. Но близо беха и опасните
чакали. Въртеха се наоколо, като не оставяха и наймалка междина за точен ь прицелъ. Не ни оставаше
нищо друго освенъ да преодолеемъ преградата имъ
и проникнемъ въ самата вжтрешноаь. Потопихме
се по надолу. Надъ насъ се чуваше отдалечениятъ
шумъ на корабни винтове. Ето ни подъ веригата
отъ миноносци. Продължаваме пжтя си въ дълбо
чината.
— Горе перископа!
Добре!... ние смевжтре. Гиганта е изправенъ
близо предъ насъ.
- Залпъ!!!
Бледи, недишащи, ние се впихме съ погледите
си въ секундомера. Всека секунда беше се обър
нала на вечность. Упоенъ отъ всичко това, азъ забравихъ да снема перископа-. Завтичвамъ се къмъ
него, но вместо да го спустна азъ се залепямъ къмъ
него. Ясно виждамъ следи 1 е отъ торпедата ни...
Отиватъ направо... Чудовището не забелязва и про
дължава огъня си... Требва да се махне перископа,
да се потапяме, но азъ не можехъ да предприема
въ тоя моментъ нищо.
Спедъ моментъ целия перископъ се разтрепера.
Ужасенъ ударъ събори шапката отъ главата ми.
Грамаденъ черенъ облакъ забули хоризонта. Въ сжщия мигъ азъ забелязахъ стремящи се като луди
къмъ насъ носове на неприятелските изтребители.
— Потапяй се! Бърже!
Азъ се решихъ на нещо отчаяно — да премина
подъ потъващия броненосецъ. И сполучихъ. Когато
отново измькнахъ перископа, чакалите беха изчез
нали. Те всичките . останаха задъ потъващия „Три
умфъ".
Най-после гиганта се преобърна и гръбнакътъ
му само още неколко минути стърчеше надъ вод
ната повърхность, следъ което изчезна въ дълбо
чините.
Както се научихъ по късно, тоя взривъ и почти
моменталната гибель на кораба еж зашеметили съ
юзниците. Избухването на торпедата ни и едновре
менната детонация на барутните погреби на „Три
умфъ" еж били така съкрушителни, че разгорелиятъ се на сушата бой е билъ заглъхналъ самъ
отъ себе си. Забравили опасностьта, враговете били
наизкачали отъ окопите си и съ отворени уста еж
наблюдавали необикновенното зрелище.
Следъ гова се установи, че „Триумфъ" е билъ
съ спуснати противоторпедни мрежи, обаче нашите
торпеди ги пререзали. Отъ командния му мостикъ
еж забелязали забравения отъ менъ неспустнатъ пе
рископъ и веднага билъ последвалъ безпорядъченъ
огънь по насъ. Въ момента на взрива, отъ силната
въздушна вълна, часть отъ обслугата и други теж
ки предмети отъ горния подъ на „Триумфъ" еж би
ли подхвърлени, къмъ небето. Въ тъхното число е
билъ и самиятъ корабоначалникъ. За забелязване е
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че после, следъ като му е билъ изваденъ трупътъ,
едната вежда все още е притискала монокъла му
къмъ окото.
На следната зарань ние пакъ тръгнахме на
лоаъ. Беше ми известно местонахождението на рус
кия кръстосвачъ „Асколдъ" и азь бъхъ решилъ да
го атакувамъ, обаче не го намерихме. Тогава азъ се
запжтихъ къмъ местото на вчерешната катастрофа.
Времето почваше да се разваля, а това бъше по
добре за насъ. Ние сръщнахме много различни ко
раби, но големи военни такива нъмаше. Но ето че
перископа ми долови нъкаква си сънка. Азъ се
спрехъ върху нея и можахъ да позная отрядъ отъ
транспорти. На известно разтояниа отъ него се чер
нееше голъмъ силуетъ на воененъ корабъ. Този
пжть това се оказа „Мажестикъ". Вчерашното съ
битие обаче бе оказало влияние —„Мажестикъ" бвше заобиколенъ отъ двоенъ кордонъ стража и ВСБко едно доближаване до него ставаше невъзможно.
Все пакъ азъ решихъ и този пжть да опитамъ ща
стието си.
— Горе перископа!
Появилите се вълни прикриваха последния. До
ближихме ги на 600 метра. „Мажестикъ" се вижда
ше ясно, но двойниятъ пръстенъ отъ сгража пре
чеше да се прицелимъ.
Изведнажъ се образува тесна междина — еди"
на отъ миноносцитъ поостана назадъ, а другия отъ
вжтрешната линия още не бе успЪль да попълни
междината.
— ЗалпъШ Долу перископа!
Веднага се потопихме и внимателно заприслушахме. До ушите ни достигна отдалечено бучение
и нещо изпращя като разчупванъ оръхъ.
— Перископа горе!
Азъ бързо надзърнахъ презъ него и веднага
го смъкнахъ долу. „Мажестикъ" се навеждаше вър
ху лъсната си стена...
Два дена още ние кръстосвахме изъ тия води,
но нито единъ воененъ корабъ не се мерна по пжтя ни. Така нищожното на видъ корабче изплаши
страшнитъ морски чудовища и лиши атакуващитъ
войски отъ могжща подкрепа...
— Е, съръ, азъ мисля, че вече стана време да
си ходимъ въ кжщи. Страхувамъ се, дългото ни отсжтствие да не би да е почнало да безпокои Фрау
Ерсингъ.
Ние излъзохме отъ кръчмата.
— Знаете ли, капитане, колко мжчно ми беше
да изнамеря кжщата Ви. Всички запитани подозри
телно ме изглеждаха и никой не искаше да ми я
покаже. Добре че бехъ се СБТИЛЪ да се снабдя въ
Вашингтонъ съ едно препоръчително писмо отъ Ва
шия пратеникъ.
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щание 100000 фунта стерлинги за главата ми. Но
азь предполагахъ, че сега, следъ сключването на
мира, обещания отъ подобенъ родъ еж изгубили
значението си. Но това не излезе така и азъ веднъжъ безъ малко щъхъ да стана жертва на атен
татъ. Бехъ получилъ отъ Хамбургъ покана да чета
сказки върху моитъ кръстосвания. Требва да Ви
кажа, че отдавна б БХЪ ималъ връзки съ една жена.
Срещна ме случайно преди да замина. Тя сжщо
требваше да отива въ Хамбургъ и ми предложи
едно мъхто въ автомобила си. Азь познавахъ
страстьта й да забулва и най-дребнитъ нъща съ
вуала на тайнственностьта, за това не дадохъ ни
какво значение.на обстановката, съ която тя заоби
коли това мое ,-замйнавание. Азъ бехъ далечъ отъ
мисъльта, че тая безпомощна, на видъ влюбена, же^
на би могла да бжде способна за предателство. Ока
за се, че тя е била подкупена отъ английски агенти
и по пжтя за Хамбургъ, мене ме очакваше засада...
Развълнуванъ отъ тия възпоминания капитана
млъкна.
. . . — Повече отъ две години ние отежтевувахме отъ роднитъ води. На връщане въ Германия найинтереснитъ- събития за насъ бъха потапянето на
французекия брониранъ кръстосвачъ „Адмиралъ Шарнеръ" и капана, отъ който безь малко щъхме да
загинемъ. Последното се случи така:
Намирахме се около Сицилия въ надводно "По
ложение. По едно време забелязахме отпреде си
пушекъ. Това се оказа единъ английски търговски^
корабъ. Отправихме се къмъ него и изстреляхме
по единъ снарядъ предъ вълноръза и задъ кърмата
му, но той продължаваше пжтя си -безъ да обърне
внимание на това. Тогава ние прехвърлихме огъня
си върху него. Изведнъжъ на кораба блесна изстрелъ. Той откри огънь отъ едно малко топче на
носа си. Снарядътъ му, не достигайки до насъ, се
изгуби въ водата.
и— Значи ти така, а ? — си помислихъ азъ —
чакай азъ ще те науча тебе...
— Бързъ огънь!!!
Не бъхме успели да се доближимъ единъ къмъ
други, изведнъжъ. стената на „търговеца" се раз
твори и върху насъ4 се насочиха дългобойни орждия 01ъ две' платформи. Водата наоколо ни завре
отъ снаряди. Азъ почувствувахъ, че съмъ ракенъ, а
Н-БКОЛКО мои моряци лежаха вече мъртви. Да се потапя
ме беше късно: „Той" би се спрълъ отъ горе ни
и би ни обсипалъ съ гранати.

— Димова завеса! - извикахъ азъ, напрътайки последните си сили.

Кълбета отъ гъстъ пушекъ моментално покри-ха всичкото пространство наоколо ни. Врагътъ из
губи цельта си. И когато той се нахвърли върху
димътъ, ние бъхме вече въ дълбочината.
— Тука ме държатъ като пленникъ — се ус
Най-после се показа вилата на капитана. На
михна капитана.
терасата св^тъше л а м п а . Завита въ шалъ женска
— Въ Берлинъ ми разправяха, че върху Васъ фигура излезе отъ пжтната врата и ни посрещна.
е билъ устройванъ атентатъ.
— Най-после! — извика тя зарадвана.
— Да! Още тогава, въ Цариградъ, Енверъ-паНа следната зарань гостенинътъ си вземаше
ша и началникъ щаба на германските въоржжени сбогомъ отъ гостоприемните стопани.
сили въ Турция, адмиралъ Тайгеръ, ми показваха
прокламациитъ на британското командуване съ обе
Превелъ отъ нЪмски: Ник. Поповъ
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К. М. Станюковичъ,

въ БУРЯ.
I.
— Господарю, е господарю! Лександра Иваничъ! Ваше благородие!
Съ тъзи думи Кириловъ, брдинарецъ на мичманъ Опольевъ, мъничко и низко, чернооко младо.
моряче, съ обица на ухото, будеше своя господарь.
Разкрач^ль крака за равновесие, придържащъ се
съ една ржка о вратата, за да не падне, съ дру
гата той лекичко буташе крака на мичмана, койго
сп^ше въ малката си каюга дълбоко и сладко,
• въпреки силното люлъене, което подхвърляше корвета „Соколъ" като топка върху вълните на разсвирепътшя Атлантически океанъ.
Въ отговоръ ни звукъ.
Господарьтъ б е сънливецъ и по думите на
ординареца „ставаше мжчно".
И Кириловъ, който знаеше добре, че ще бжде
мъмренъ, ако. господарятъ му макаръ и съ минутка
закжснъе за дежурството, следъ малка пауза от
ново бута „мичманския кракъ" но вече по-силно и
по-решително.
— Ваше благородие, време Ви е вече за дежур
ството! Лаксандра Иваничъ, благоволете да ста
нете!
— По дяволите! — раздаде се сънливъ отго
воръ отъ леглото.
— Съвсемъ невъзможно... Лександра Иваничъ!
— Охъ, умирамъ!—промърмори мичманътъ.—
-Маршъ!
И като освободи крака си, който ординарецътъ дърпаше, Опольевъ се огъна въ одеялото и
се обьрна на другата страна, готовь отново сладко
да поспи, когато силното надлъжно разлюляване на
корвета блъсна челото му о преградната и го за
стави да се събуди.
Той откри изъ подъ одеялото заспалото си
съвсемъ младо лице, красиво, нежно и румено, съ
"едва набола светло руса копринена брада, съ дев
ствени мустачш и кждрава руса коса. Мигайки съ
ГОЛЪМИГБ си кафяви очи, той се усмихваше съ сън
лива -щастлива усмивка, както се усмихватъ деца
та подиръ добъръ сънь, и явно се намираше още
въ в л а а ь т а на чаровните съновидения, които еж
го отнесли далече, далече отъ действителностьта.
Ярка зеленина на селска градина, свежа и
пръскаща ароматъ.. благоухаещи липи, мъничка
пейка подъ тъхъ, съ изръзани имена „Елена",
„Александъръ", чудниятъ профилъ на девойката
въ бъло... черните й очи, замислени, нъжни, добри...
любящъ, пъленъ съ ласкава мжка погледъ на тази
мила, скжпа Лена, която слуша възторжено—умиленитъ думи на своя годеникъ, и цъла притихнала,
като че ли бояща се да не плаши пълнотата на
щастието, стиска съ меката си и топка ржка все
по-силно и по-силно ржката „на мичмана. Сълзи
трептятъ на ресницитъ й... „За винаги", шепне тя.
„Завинаги",—едва чуто отвръща той. Тъ оставатъ
дълго така и вечерьта, обаятелна и тиха, ги завар
ва н^ми отъ радость... Градината е като че ли за
мряла ведно съ тъхъ... Ни звукъ, ни шумъ. И
блъсналитъ на небето звезди кротко и любовно
мигатъ отгоре, като че ли се любуватъ на младите
хора и слушатъ, какъ пълно биягъ препълнените
имъ сърдца.
„Лена, Александъръ Иваничъ, елате да пиете
чай!"—още звучи въ ушитъ му ласкавиятъ гласъ

на. Ленината майка.

— Всичко това, възобновено отъ чудния сънь,
му се представя съ ясна, дразняща реалность. Мозъкътъ не беше се е освободиль отъ впечатление
то на сънищата. И на младия мичманъ страстно
му се искаше да задържи по-дълго тъзи видения.
Но мина мигъ, другъ, и т е изчезнаха, съкашъ
се разтопиха като димъ въ въздуха.
Въ полусвътлината на каютата, чието плътно
затворено прозорче ту потъваше въ гтЬнестата
вода на океана, ту излизаше изъ нея, като про
пускаше презъ матовото стъкло, слабата утринна
светлина,--Опольевъ различи мъничката фигура на
своя разуменъ, лозъкъ ординарецъ, кейго ма
каръ и да се крепеше съ две ржце, се люлъеше
заедно съ каюгата и всички намиращи се въ нея
предмети, чу раздиращето душата скърцане на
корвета, почувствува отчаяното люлеене и дойде
окончателно на себе си.
Щастливата усмивка изчезна отъ лицето му.
— Обаче, хубавичко се люлъемъ, — промълви
той, като се стараеше да вземе такова положение,
че да се не чукне пакъ.
— Ужасно се клати, Ваше благородие.
— Наближава ли осемь?
— Половинъ часъ още.
. ' — г\ горе какъ е?
— Не дай, Боже, реве.
— Изглежда, че се е застудило презъ нощьта.
— Съвсемъ върно, Ваша благородие. Презъ
нощьта прибраха платната и ги навиха за четвърти
пжть.
Капитанътъ цълата нощь бе горе, докладваше
ординарецътъ. И като помълча, младиятъ морякъ,
за пръвъ пжть въ далечно плаване, прибави съ
боязливь и малко таинственъ тонъ:
— Одеве на преднята палуба момчетата каз
ваха, Ваше благородие, наточели „буря" истинска
ще имаме. Вътърътъ тъй и свири въ вжжата...
Вълните, да не дава Господъ, такива грамадни ка
то че ли планини се срутватъ.
—-Изглежда, ти се страхувашъ отъ бурята,
Кириловъ, а? _,
— Страшно, Лександра Иваничъ,—простодушно и срамливо отвърна морякътъ.
— Нъма какво да се боишъ, братле. Ще се
справимъ и съ бурята, авторитетно и съ нарочна
небрежнретъ забеляза офицерътъ, самъ още нккогашъ не изпиталъ буря и тайно започващъ вече
да ус^ща нъкакво неспокойствие отъ това адско
вълнение, което дърпаше и хвърляше корвета на
всички страни.—Долу, въ каютата, опастностьта из
глежда по голъма.
— Тъй върно, Ваше благородие,—побърза да
се съгласи и Кириловъ, по-вече отъ чувство на деликатность предъ добрия господарь и по задъл
жение на дисциплината.
Но неволниятъ страхъ, който той се стараеше
да скрие, все пакъ не напущаше младия морякъ.
— Студено ли е горе?
— Много, Ваше благородие.
— А мушамата ми приготви ли?
— Гатова е.
— Добре. А сега, време е да ставамъ.
Но преди да се раздъли съ топлото легло,
мичманътъ отново обзетъ.отъ споходилото го въз
поминание, съжали въ тази минута, че току що
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преживения сънь не е действителность и съвсемъ
неочаквано каза съ неволна въздишка:
— На бр^га, май, по добра се живъе, Кириловъ.
— И дума да не стааа, Лександра Иваничъ!—
възбудено отговори младиятъ морякъ и лицето му
се оживи отъ усмивка. На сухо е много свободно,
съ една дума—земя. А тукъ, Ваше благородие, отъ
душата ти кжса. Ако бъхъ свободенъ, веднага
бихъ се върналъ въ село.
—• Заминапъ би, а? усмихна се мичманътъ.
— Съвсемъ върно, Ваше благородие.
— И азъ бихь заминалъ веднага оттукъ... по
мисли си мичманътъ и съ не весела ирония доба
ви гласно:
— Само че нъма какъ да се замине отъ тукъ,
Кириловъ, а?
— Съвсемъ върно, Ваше благородие, наоколо
вода.
— А ти, братко, погрижи се вече за чая. Нека
бжде горещъ.
— Есть, Ваше благородие. Чаятъ е готовъ.
Старшиятъ офицеръ вече закусва. Само че при та
кова люлеене не може да се пие чай! — прибави
Кириловъ и излъзе да се погрижи за чая на добрия
гссподарь, който много добре се отнасяме съ
своя ординарецъ и често си подрънкваше съ-него.
Кириловъ се отправи къмъ готварницата, като
едва се отдържаше на крака и като описваше
буквата М. Тамъ срещна своя приятель ординарецъ,
младъ като него морякъ и по-вече себе си ободряващъ и не желаейки да покаже своя страхъ предъ
приятеля и нъколкото моряци при ку*хнята, Кири
ловъ проговори съ присторена шеговитостъ.
— Сжщо като въ люлка се люлъемъ, братко,
и не дава на крака да се върви.
И не безъ закачка добави:
— А ти, Василий, май страхливецъ излъзе?
— Все си мисля... какъ ще бжде... вижъ каква
буря е!—промълви бледенъ отъ страхъ и повръ
щане моряка.
— А ти не му мисли толкова, Васе, отъ какво
се боишъ? Буря като буря. Ще се справимъ и съ
бурята, говореше морякътъ, повтаряйки думите на
мичмана си.
И даже се застави да се засмъе, макаръ и
самъ жестоко да се боеше.
«.
Следъ деСетЬ минути, въ течение на които
младиятъ мичманъ требваше да взима при тоале
та си най-невъроятни и едва ли и на акробатитъ
известни пози, за да приложи законите за равно
весието на телата къмъ собствената си особа, Опольевъ, омитъ и облеченъ, излезе отъ каютата.
На палубата беше влажно и душно и лъха
ше лошъ мирисъ на непровътрено моряшко жи
лище... Всичките отвори бъха плътно затворени и
не проникваше пръсенъ въздухъ. Поголъмата
часть отъ поддежурнигв моряци седъха или лежа
ха на палубата, мълчаливи и сериозни, ръдко си
разменяха по некоя дума по адресъ на „прокле
тото време". На нъкои имъ бъше вече лошо. Намъстилъсе при машинния входъ, старшиятъ морякъ
Щербаковъ (той завеждаше и корабната икона и
изпълняваше, въ време на служба длъжностьта на
дяконъ) четеше съ тихъ монотоненъ гласъ еван
гелието, а около четеца седеше не голъма купчи
на моряци, които слушаха съ напрегнато внима
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ние четенето и не толкова го разбираха, колкото
се възхищаваха огъ пъещия умиленъ гласъ на че
теца и неговия тържествено издигнатъ тонъ.
Да се стжпза по палубата бъше трудно. Тя,
като че ли се изплъзаеше изъ подъ краката, и
требваше съ особено изкуство и умение да се избиратъ моментитъ за да се мине по нея.
Каюдъ-компанията, въ този часъ обикновено
оживъна отъ насъбралитъ се за чея офицери, сега
беше праздна. Почти всички се излежаваха по
каютитъ. Висящата голъма лампа надъ завинтената къмъ пода маса се люлееше на всички страни
подъ еднообраз^то скърцане на стенитъ. Здраво
прикрепените библиотеченъ шкафъ и пиано сжщо
скърцаха. Презъ затвореното стъклено прозорче
се донасяше глухото виене на ревящия в^търъ.
Корветътъ трепва съ кърмата си и съ ВСИЧКИТЕ
си членове и долу това трепване се усвща по-сил
но. Некакъ мрачно и неприветливо е въ каютъкомпанията, обикновено весела и шумна.
Винаги пъргавата и зибавна „Лайка", грозничко
кученце отъ неизвестна порода, сега се е притаила
въ жгъла и отъ време на време жално вие, без
помощно се оглежда съ мжтни очи и явно не раз
бира: какъ да се натъкми бедната, че да се не
плъзга по мушамата, съ която е послана каютъкомпанията. Лайка бЪше случайно попаднала на
корвета, когато той се готвеше да тръгне отъ
Кронщадското пристанище въ далечно плаване и
оттогава остана тамъ подъ името Лайка, както я
кръстиха моряците. Отсжтстуваше и угоениятъ котаракъ на артилерийския офицеръ, Лайкиниягъ
приятель Васко. Изглежда и на Васко б е лошо.
Облеченъ въ дебело кжсо палто, на дивана
седъше старшиятъ офицеръ, пъленъ, здравъ, черноокъ мжжъ, тридесеть и петь годишенъ, съ загорело, сериозно и явно възбудено лице. Въ ши
роката си бронзова ржка, мускулеста и космата,
държеше предпазливо чаша чай и я поднасяше
къмъ ГЖСТИГБ си черни мустаци, като дебнеше мо
мента, когато можеше да сръбне безъ да пролъе
течностьта.
— Здравейте, Алексей Николаичъ!
— Моите почитания, Александръ Иваничъ!
Придържайки се о завишената къмъ пода
скамейка около масата, мичманътъ се приближи
къмъ старшия офицеръ да се ржкува и едва ли
не се Струполи върху му.
— Казватъ че се е застудило презъ нощьта?
—попита младежътъ като съдаше на скамейката
до дивана.
— Студено е, кжсо отрЪза старшиятъ офицеръ.
Той продължаваше мълчаливо да гълта чай,
заетъ съ нъкакви мисли и следъ минута промълви:
— Главното: дяволско вълненение. Току вижъ
ще отнесе некоя лодка или ще счупи борта! —
Загрижено и сърдито продължаваше старшиятъ
офицеръ ^и като допи чая си, излъзе навънъ.
— Ей, ординарецъ, викна Опольевъ като ос
тана самичъкъ.
Но вече на вратата на каютъ^компанията се
показа остриганата черна четирежгълна глава на
Кирилова. Той изведнъжъ направи стремително две
крачки напредъ, тласнатъ отъ вълнението, обаче
успъ да се задържи и да запази въ ржцетъ си
чашата чай, увита въ кърпа. Следъ него другъ
ординарецъ носъше захарницата и кошничката съ
сухари. Всичко ; бъше благополучно донесено и
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Опольевъ, следъ като жадно изпи една чаша, по
иска друга.
Въ тази минута въ каюгь компанията се спус
на да изпие чаша горещъ чай старшиягъ корабо
водачъ, старъ нисичъкъ ЧОВБКЪ сблъченъ въ ко
жено палто, цъло блестящо отъ водни капки, съ
шалче окгло врата и нахлупена фуражка. Всичко
на него б^ше старичко, износено, изтъркано, но
нъкакси особено му прилагаше и придаваше на ця
лата му фигура видъ на старъ морски вълкъ.
Въпръки силното люлеене той стжпваше по
палубата съ обикновените си солидни крачки, безъ
да се държи о нъщо, ту^балансирайки, ту приклъкайки съответно направлението на люлъещия се
корабъ.
Мпадиятъ мичманъ забеляза по израза на чер
веното набръчкано лице на старика, че не е въ
лошо настрение, вь каквото изпадаше, когато пре
каляваха съ въпроси или когато корветътъ плува
ше край опасни мъста, а той не беше увъренъ
въ точностьта на изчислението.Опольевъ поздрави
и попита:
— Какъ вървятъ работитъ горе, Иванъ Иваничъ.
— Самъ ще видите, приятелю, какъ вървятъ
работите... Я вие, вижда се, че сте дежуренъ, та
кава ранна птичка—се пошегува старикътъ. Тъзи
работи еж н^що обикновено на море, — прибави
той и апетитно глътна отъ подадения му чай, въ
който налъ нъколко капки конякъ „за вкусъ", как
то обикновено казваше.
— Где се намираме сега, Иванъ Иваничъ?
— Че паралелно на Бискайския заливъ, на
сто мили отъ брега.
' —Ей, още чай,— викна той на ердинареца...
И не забрявай конякъ. Придава приятенъ вкусъ
на чая, добави като се обръщаше къмъ младежа.
— Да бъхте опитали. И за люлъенето е по
лезно. Какво, Васъ замая ли Ви?
— Ни най-малко! — похвали се мичманътъ.
— Отначало всички замайва, докато се свикне.
Я има хора, които никога не свикватъ... Помня,
служихъ съ единъ лейтенантъ... отъ ертздъ пжтя
тръбваше, бедния, да се върне въ Русия.
— Надвечерь, сигурно, ще утихне, — питаше
Опольевъ, и се стараеше да придаде на гласа си
тонъ на най-пълно равнодушие, като че ли му беше
все едно—ще утихне ли, или не.
Въ отговоръ Иванъ Иваничъ се усмихна.
— Да утихне ли?— попита и той.
Р\ нима нъма?
— Надвечерь предполагамъ да имаме истин
ска буря. Барометърътъ бързо пада.
Стариятъ корабоводачъ, прекаралъ презъ жи
вота си не малко бури, и веднажъ даже изпиталъ
крушение на платноходъ при камчатка, проговори
тъзи думи съ такъвъ спокоенъ тонъ, като че се
касаеше за най-обикновено нещо, отпи нъколко
глътки чай, подвикна отъ удоволствие и прибави:
— Сега кашлищата не ще ме безпокои. Л то
докато стояхъ горе все кашляхъ. Ей, Василевъ! —
викна той.
Дойде ординарецътъ.
— Налъй още малко конякъ... стопъ — тъй!
Влагата пропъжда, отново прибави като за оправ
дание стариятъ корабоводачъ, който предпочиташе
да лъкува с в о т ъ и чужди болести специално съ
конякъ, и въ нъкои случаи съ хересъ и марсилско,
други вина той не признаваше и особено прези
раше шампанското, наричайко го „дамска гаргара".
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— Та Вие, Иванъ Иваничъ, предполагате, че
ще има буря, небрежно попита Олольевъ и вед
нага се изчерви, защото почувства че гласа му
трепна и си въобрази, че Иванъ Иваничъ е забе
л я з а л страха му.
— Непременно истинска буря, приятелю. Та
кава е тази подла Бискайка. Колкото пжти съмь
я миналъ, винаги, шегобийкага, ще ни угости съ
бурица.! Дааа.!
Старикътъ съ явно наслаждение допи чашата
си, нахлупи фуражката си и *-,злъзе.
Опольевъ погледна на часовника: до осемъ
още петь минути оставаха. Тсй допи чая си, об
лъче пр.1 помощьта на Кирилова мушамата си и
при първия ударъ на звънеца, който отбиваше
осемъ, се изкачи по стълбата, възбуденъ и развълнуаанъ въ очакване на първата буря въ своя
животъ,
И отново за мигъ си спомни кичесата сел
ска градина, Леночка съ чернеещата й се бемка
на руменната буза и слевнитъ й очи...
— Колко е хубаво темъ, а тукъ... — мина презъ
главата му.
Той излъзе на горнята палуба И веднага се
Отзова въ съвсемъ друга атмосфера.
Обхвана го ръзкиятъ студенъ вътъръ и го на"
пръска съ воденъ прахъ. Той чу характерния вой
на въгъра въ вжжата и стожерите, видъ биту
ващия сивъ океанъ—и мислитъ му мигновено взе
ха друго направление—морско.
И той прие равнодушенъ видъ и храбро се
качи на мосткка, като че ли дявол ьтъ му бтзше
братъ, а бурите— нъщо обикновено за него.
III.
Въпръки силното чувство на страхъ, ксето об
хвана въ първия моментъ младия мичманъ, вели
чественото зрелище на битуващия океанъ невол
но прикова очите му, напълни душата му съ нъкакво безрезервно благоговейно смирение и по
корно съзнание за слабостьта на „Царя на при
родата" прецъ това грозно величие на стихийната
сила.
Наоколо, догдето очи виждаха, океанът ь като
че ли цълъ кипеше въ бела пъна. Той представ
ляваше една изрината хълмиста повърхность отъ
вълни, които изглеждаше че се носятъ съ бъсна
сила, и съ шумъ се разбиваха една о друга съсивитъ си гребени. Но, изглеждащи отдалече него
леми хълмове, тЪзи вълни въ близость се пре
връщаха въ високи водни планини, всръдъ които
ту се спущаше въ дола образуванъ отъ две вълни,
ту се издигаше по гребена, и тъй напредваше
малктятъ норветъ, съ почти оголени стожери, сре
щайки приближаването на бурята въ преденъ въ
търъ и навити за четвърти пжть платна.
Разлюлявайки се назадъ и напредъ, надесно
и налъво, като се издигаше на вълната, корветътъ
я проръзваше и понъкога забиваше въ нея носъ;
часть отъ вълната заливаше предната палуба, а
друга бъсно се разбиваше о хълбока на кораба,
като се разсипваше на хиляди сребристи капки.
Понекога корветътъ се движеше странично и то
гава върховетъ на вълнитъ преминаваха на палу
бата и се изливаха презъ отверстието за вода на
противоположния бортъ.
— Ето я на, пристига грамадна вълна, ей я
до потъналата кърма, високо надъ нея и изглежда
сега ще се сгромоляса и залъе този корветъ — съв.
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семъ мъничъкъ сега—крЪхка черупчица, ще го за
л е е съ неговите двеста обитатели безследно... Но
въ този мигъ носа на корвета вече се спуща по
другата ^ълна, кърмата се повдига високо и страш
ната задна вълна Сь бучение се разбива и нея, и
отново отпуща кърмата.
Целото небе е покрито Съ купове тъМнй обла
ци. За мигъ се покаже слънцето, облее съ свет
лина сивия оКеанъ и отново се скрива задъ Обла
ците. Ветърътъ реве и срива по пжтя си върхо
вете на вълнитъ, Които се разсипвйтъ вЪ срйбъренъ прахъ, и вие въ стожерите и орждийга, тресе
ги, като да негодува, че е сръЩчалъ препятствие.
Дежурните моряци, вЪ свошЪ просмоЛени
Платнени палта облъчени върху синиттз фланели,
се държатъ за орждИята. Всички еж мълчаливи и
сериозни. НъМа нито Закачки, Нитб смъхъ. Когато
вълната ги напръска съ капки, тъ сжщО като Па
тици се отърсватъ отъ водата и отново гЛедать
ту къмъ океана, ту къмъ мОстика,'
Тамъ, като прикованъ, широко разкрачилъ
нозе, съ ржце хванагъ о перилото, стои възрастниятъ капиткнъ. Видимо той е спокоенъ и попоглежда ту къмъ хоризонта, ту къмъ ветрилата. Не
е спалъ цЪла нощь. Лицето му изпръхнало отъ
въгъра, уморено и съ-ръдоточено, изглежда поради
безсънната нощь по-сгаро. Той се Кани Да почине
Н-БКОЙ и другъ часъ, но иска още предъ него да
прибератъ вторит-Б въирила за да посръЩнатъ буряга съ по-малка площь платна—съ ветрилата за
въ буря.
И съ резкия си и пресипнглъ гласъ, той за
повяда на Опольева:
— Съберете вторите ветрила и поставете на
малените трети в-втрипа, сгожера за въ буря и
предното най-горно ветрило.
— Есть! — отговори мичманътъ и съ говорителнага тржба викна:
— Приберете ьториге ветрила. Моряци—при
страниците крепители.
И когато моряците се приближиха до стра
ничните крепители, продължи:
На площадките!

Здраво държащи се съ ржце о напречните
вжженца, тихо и предпазливо, се закачваха моря
ците по вжжената стжг.ба и като достигнаха пло
щадките, разпълзеваха се по силно люлеещите се
стожерни напр-тзчници.
На младия офицерь дъхътъ замре отъ страхъ
при вида на тези мънички човешки фигури на та
кава височина, да се люлеятъ заедно съ стожернигв напрЪчници и да прибиратъ ветрилата при
такъвъ. адски въггьръ. Струваше му се че Н-БКОЙ
ще се отърве и ще падне задъ борта. И не смък
ваше исплашенитъ си очи отъ стожернитБ напръчници. И капитанътъ, и старшиятъ офицеръ, сжщо
не смъкваха очи. Явно и тъхъ ги безпокоеше сжщата мисъль.
Но моряците се държаха здраво и съ ржце
и съ крака. Хваналъ се съ една ржка о стожерНИГБ напр-Ьчници, всЬкой съ другата събираше
ветрилата, и когато всичко бе готово, Опольевъ
съ облегчено сърдце изкомандва:
— Моряци, долу!

Следъ това бЪха поставени вътрилата за въ
буря, и капитанътъ, съ обикновения си грубъглвсъ
каза на Опольевъ:
— Лко нещо се случи, да ми се доло
жи. И на^ кърмилното колело да се не прозяватъ
викна той, за да го чуятъ кърмчиите,
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И отиде да си почине. Горе, освенъ дежурниятъ Опольевъ, остана и старшиятъ офицеръ.
Къмъ края на дежурството, младиятъ мкчманъ вече свикна съ положението и бурята не го
плашеше тъй силно. И когато на пладне го смъниха и той се спусна въ каЮтъ-комланиятз, то влЪЗе тамъ съ горделивий видъ на човекъ, билъ на
изпитание^ Но на горделивия му видъ никой не
обърни внимание.
Поради времето" тбпЛо Йдйне не пбдадоха, й
обедътъ се състоеше отъ сланлна и раЗНи кон
серви; Обядваха съ дървена поежда, прикрепена
за масата, и йъ особени гнгвзда въ нея стояха ПрИборИТЪ И УВИТИ ВЪ КЪрПИ

буТИЛЙЙ;

Ординарцитъ съ трудъ п^однас^ха блюдата",
като едва се одържаха на крака отъ люлеенето.
Обедътъ премина бързо и мълчаливо. Липсваха
обичайните Шумни разговори и шеги, а и апетитътъ 64 лошъ. Единъ единственъ ядеше както
обикновено за двама, сгариятъ корабоводачъ, И
изпи обичайната Си порция при обузда — бутилка
Марсилско.
Слбдъ обе.аъ вгички си разотидоха по кбютигк.
IV.
Съ настъпването на нощьта ветърътъ достиг
на степень на буря.
Съвсемъ обл-тзченъ. Опольевъ дремеше въ
леглото си, когато внезапно се събуди отъ н-вкакъвъ страшенъ грохотъ. Като се съвзе, видъ каютата си озарена отъ светлината на мълния. Следъ
това настжпи отново мракъ; й отново тънтежъ
на грамолевица надъ главата му.
Пипкешкомъ той намери вратата и излезе
въ жилищната палуба, едза одържайки се на кра
ката си. Корветътъ наистина се мъташе на всички
страни. На Палубата никой не спъше. Моряшките
легла висвха праздни. Поддежурнитв моряци сед*ха бледни и изплашени и се притискаха единъ
о другъ като стадо овци. Много отъ тъхъ възди
шаха високо, кръстеха се и шепнеха молитви. При
слабата светлина на люлеещите се фгнери тази
тълпа отъ изплашени хора произвеждаше тежко,
угнетитепно впечатление. Н"БКОЙ СЪ висока въз
дишка каза: „Време е вече братя да си облечемъ
чисти ризи". !)
Но въ сжщата минута се разнесе енергичното
ругателство на корабника, следъ което, сжщия пресипналъ гласъ на корабника, продължи:
— Само повтори още веднажъ! Щ е ти дамъ
една риза! И туй било моряци!
И отново се посипа звучно ругателство, което
поуспокои изплашените хора.
Както и сутриньта, старикътъ Щербаковъ се
д е ш е на старото си мъхто при машинния входъ,
обкръженъ отъ купчина моряци.
Монотонниятъ му гласъ, тържественъ и умиленъ, високо и отчетливо, четеше при тънтежа на
гръмотевицата.
„И въ този день излезе Исусъ отъ дома си и
седна при морето. И събра се наоколо му толкова
народъ, че той требваше въ кораба да влезе и
седне. И цЪлиятъ нородъ отъ брега слушаше"
При самата стълба, опрънъ на нея, стоеше
Кириловъ и тихо хълцаше.
— Кириловъ ти ли си? — повика го Опольевъ,
— лзъ, Ваше благородие.
да о б л ^ " ? Г ч Р Г и е Н р И и е з У и . Р У С К И Т ^ М ° Р Я Ц И С ; К Щ е С Т В У В а

°биЧай

Гой. IX. Брой 1.

Морски Сговоръ

— Какво правишъ, защо ревешъ?
— Страшно е, Лександра Иваничъ, пъкъЩербаковъ тъй жално чете...
— Засрами се, нали си морякъ?
— Морякъ, Ваше благородие,—отговори Кириловъ и се мучеше да глътне сълзите си.
— Туй то, стига де, стига братко, никаква
опастность нтзма! — ласкаво проговори мичманътъ,
и самъ, бледенъ и развълнуванъ, потупа по рамо
то ординареца, и държейки се за перилото дръпна
и излезе на палубата.
Улавяйки се за орждията той се промъкна въ
предната часть подъ мостика, погледна наоколо и
въ първата минуга се вцепени отъ ужасъ.
Корветътъ се накланяше на всички страни и
вълните свободно преминаваха презъ предната му
часгь. Гръмотевицата ехтеше безъ прекъсване,
свЪткаше мълния, като прорязваше въ огненъ зигзагъ чернигк надвиснали обпаци и осветяваше бес
неещия океанъ съ неговите водни планини и корвета съ неговите отнесени на нъколко мъста бортове. Единъ катеръ л и п с в а ш е - б е ш е отвлеченъ. Из
глежда, че бурята б^вше стигнала до своя апогей
и блъскаше корвета съ желание да го унищожи,
но той не се поддаваше, изкачваше се по вълната
и отново се спущаше, като се удряше и скърцаше
сЪкашъ отъ болка. Моряцитв се тълпиха на преднята и средна часть на палубата и се държаха о
протегнатото въже. Отъ време на време при осле
пителния блъхъкъ на светкавицата всички малчаливо се кръстеха.
Иапитанътъ стоеше при кърмата редомъ съ
шестимата кърмчии и отсечено показваше какъ
да направляватъ. При светлината на фенера се
виждаше неговото изморено, бледно и страшно
сериозно лице. Тукъ бъха, и старшиятъ корабоводачъ, и старшиятъ офицеръ.
Въ първите няколко минути жестокъ страхъ
обзе младия мичманъ, но постепенно този страхъ
се см^ни въ нЪкакво покорно вцепеняване.
— Все едно, спасение нЪма въ случай на
крушение, — премина презъ главата му.
И той стоеше, хваналъ се за н^що, безмълвенъ и потресенъ.
— Господи помилвай, — раздаде се до него
гласа на сигналиста, — вижте, Ваше благородие!
Но Опольевъ вече виде. При светлината на
блесналата светкавица той видъ- на недалечно раз
стояние силуета на потжващъ корабъ, видЪ фи
гурите на хора съ протегнати рлигв, и неволно
затвори очи.
Отново блесна светкавица и освети океана.
Корабътъ вече липсваше.
Опольевъ се прекръсти. Скръбна въздишка
се изтръгна около него отъ нтзколко гърди.
— Потжнаха, — каза нЯкой.
Младиятъ мичманъ стоеше на палубата и гле
даше бурята, часъ, два, три... колко именно — той
не помнеше.
Най-после бурята съкашъ започна да утихва
и Опольевъ слЯзе долу.
На палубата по старому цареше страхъ и
Щербаковъ чегЬше евангелието.
Младиятъ човЪкъ се хвърли въ леглото си,
но дълго не можа да заспи, потресенъ отъ токущо виденото, Най-сетне тежъкъ сънъ го обори,
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V.
Когато се събуди, ясната дневна светлина ве
че проникваше въ каютата. Той се надигна и съ
радостно очудване почувствува че люлеенето е се
га о в с е м ъ друго — равномерно и споксйно. По
гледна на палубата, моряците весело разговаряха.
Всички входове беха отворени и не миришеше
на л о ш а
— Пратете ми Кирилова! — викна той.
Пристигна Кириловъ, веселъ и радостенъ.
—Здравей, братко! Й, утихна ли?
— Утихна, Ваше благородие.
— Е, виждашъ ли, справихме се и съ бурята,
— говореше мичманътъ.
— Тъй вЪрно, Ваше благородие.
Въ каютъ-компанията" 6+зше оживено. Всички
беха тукъ и говореха за бурята, за това какъ храб
ро я издържа „Соколъ", като се отърва само съ
изчупването на борта и загубата на катера.
Но за потжналия предъ очите имъ вчера ко
рабъ всички нЪкакъ си избътваха да споменатъ.
— Я биваше си я бурята, здравата ни раз
игра! — каза стариятъ корабоводачъ. — И сега е
още студено... но барометърътъ се вдига!—приба
ви той и следъ своите два чая съ конякъ, излезе
горе да „лови слънчицето" т. е . да наблюдава.
Макаръ и още порядъчно да се люлееше, но
днесъ можеше поне по човешки да пкешъ чая си, и
Опольевъ съ апетитъ изпи три чая съ почти половинъ кошничка английски бисквити, тъй б е ш е
огладнтзлъ отъ вчера. Не забрави да почерпи и
умилкващата се, весела Лайка и угоения котаракъ
Васко.
Следъ това отиди да види океана.
Океанътъ явно се прибираше и търкаляше
своите все още високи вълни далече не съ пре
дишния бЪсъ: корветътъ съ намалени предни и
задни платна се носеше сега при студения равномЯренъ ввтъръ съ единадесеть вжзли на часъ, ле
ко тласканъ отъ попжтната вълна.
Ковачите поправяха счупения на нЯколко мЪста бортъ и тънаникаха полугласно нтзкаква п%сенчица.
VI.
Следъ два дни, въ деветь часа суфиньта Ки
риловъ будеше своя господарь.
— Ваше благородие! Лександра Иваничъ!
Ставайте! Вече приближаваме до Мадейра!
— Следъ като дълго го бута, ординарецътъ
разбуди мичмана.
— Вече котва ще хвърлимъ, Ваше благородие!
/т времето — чудо! — говореше весело ордина
рецътъ.
Опольевъ бързо се облече и изкочи навънъ.
Едва-едва изпущайки димъ изъ тржбата си, кор
ветътъ се приближаваше подъ пара къмъ обвития
въ лека мъгла висскъ островъ. Успъчпъ да попра
ви своите повреди следъ бурята „Соколъ" сияеше
отъ чистота и блъсъкъ подъ лжчите на ослепи
телното слънце, което бавно плаваше вь синята
безоблачна висина. И океанътъ, още тъй неотдав
на причиняващъ трепетъ, сега ласкавъ и спокоенъ,
тихо се движеше отъ преливащите се вълнички и
нЯжно целуваше съ своята примамлива прозрачна
синева хълбока на едва поклащащия се корветъ.
Превела отъ руски: Е.
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Д-рь Г. В. Паспалеаъ.
НАШАТА МОРСКА ЗООЛОГИЧЕСКА СТАНЦИЯ СЪ АКВАРИУМЪ.
Подъ заглавие: български институтъ За изучване живота въ Черно море", въ посветения на
Черно море специаленъ брой отъ списанието Нива
(16.Х. 1931 г. брой 51), азъ дадохъ на кратце нЪкои данни относно -целите и Задачите на тази на
ша морска станция. Тъй като материалътъ, който
ще попълва новиятъ отдълъ отъ списанието „На
учни съобщения върху Черно море" ще излиза глав
но отъ тази станция, намирамъ, че не ще бжде из
лишно, ако запозная читателитъ на „Морски. Сго
воръ" по-подробно съ историята, уредбата и цели
те на тази толкова отдавна замислена и тъй къс
но Открита Морска станция,
СистеМно изучване на живота въ моретата е
започнато сравнително твърде кжсно—едва къмъ
край на миналото столетие (1872 г.), когато пред
приемчивия и копн-веЩъ за наука германски про
фесор ь А. ОоНгп урежда на свои средства Зоолотчечска станция съ аквариумъ въ гр. Неаполъ, —
Италия. Съ прозорливостьта на голЪмъ човъжъ той
ясно съзчаза, чг преди да има всички удобстга за
една лабораторна рабО!а на самиятъ морски бръгъ
не ще може да посФгне върху тайнствената до
тогава съкровищница на морето; и не пожалва
труцъ и средства за да създаде тия необходими
удобстда. Разположена всредъ приморската гра
дина на многолюдния грздъ, край самиятъ брегь,
на богатия съ животъ Неаполски заливъ, уредена
отлично съ лаборатории за научни изследвания и
аквариуми за публиката - неговата станция скоро
става ценгьръ на интернационални научни изслед
вания върху живота на Средиземното море и мъхто
—атрактивенъ ценгьръ за местни жители и чуж
денци—кждето човекъ леко може да' види въ тъхнатз естествена сръда многобройните красиви и
чудни по многообразното си устройсто морски
организми. Начинанието на проф. Оопгп въ кжсо време дава голЪмъ тласъкъ на всички, които
съзнаватъ значението на научнигЬ институти и ско
ро брътоветв на други морета, големи езера и ре
ки биватъ осеяни съ подобни зоологични станции.
Тогава именно започва планомерното и всестранно
изучване на живота въ водата.

болница, сега професоръ при Софийския универ
ситетъ Д-ръ П. Стояновъ—не пежалва нито време,
нито отчаяна енергия За да превъзмогне всички
пръчки и реализира създаването на Морска зооло
гическа станция съ аквариумъ въ гр. Варна.
Решението да бжде започната работа по съз
даването на такава станция бива взето при една
интимна вечеря въ Двореца Евксиноградъ въ нача
лото на м. януарий 1906 г. Още сжщиятъ месецъ,
благодарение неуморните усилия на Д-ръ П. Стоя*
новъ, Варненскиятъ общински съветъ бива спечеленъ за каузата и подарява нуЖдното за цельта
М^сто; бива сезирана и привлечена Къмъ дьлйто
Варненската окржжна постоянна КОМИСИЯ И Упра*
вителя, а по-късно и Министра на Народната про
света. Следъ предварително влизане въ връзка и взе
мане съвети отъ проф. Оопгп и проф. С. Соп, (тогава
уредникъ на Австрийската морска станция съ аква
риумъ въ гр. Триестъ), следъ обхождане на нъкои
отъ добре уредените тогава морски станции, пла- „
нътъ за бждещата постройка бива съставенъ отъ
Варненския архитектъ Дабковъ. И, ентусиазъма,
съ който това дъло бива подето и водено скоро
се възнаграждава: средства за започване построй
ката биватъ намерени и още нз 22. октомврий, сжщата (1906) година бива търже-.твенно положенъ
основниятъ камъкъ. Присжтстаието на цъ\пия Цар
ски бомъ, на Министра на просвътата, на трима
университетски професори, на варненските управ
ници и др. видни българи и чужденци показва
особеното.внимание съ което е било почетено тър
жеството, а сжщо—колко идеята за уреждане на
наша морска станция е била добре приета и оце
нена. Въ речите, казани при полагане на камъка
и следващата закуска (предадени въ: Известия отъ
Двореца, Държавенъ вестникъ отъ 31.Х.1906 г.
еж изтъкнати както задачите, така и високото кул
турно значение на предприето д-вло.

За жалость, зла еждба попръчва бързото за
въртане на започнатото. Здането на станцията би
ва привършено едва презъ 1912 г. и предстои обзавежпането му. Но, настжпилитБ събития — зло
получната Балканска война—превръщатъ новопо
Малкото българи, които тогава еж имали ин- строения храмъ на науката въ жилище на проку
тересъ къмъ естествените науки и възможность да дените отъ родината тракийски бежанци, а и следъ
видятъ морските станции и аквариуми въ Европа, това - до преди година—злата участь продължава:
не еж могли да не мечтаятъ за откриването на по зданието е минавало отъ ржка на ржка и служило
добна станция и въ България —на бръга на Черно за всичко друго, само не за цельта, която е по
море. Първиятъ отъ твхъ, който решилъ и ималъ ставена при изграждането му. Най-сетне миналата
възможность да реализира желанието си — това е година полуразрушено, въ единъ окаянъ видъ, то
Негово Величество Царь (рерданандъ. Познато е-на бе предадено на университета и отъ тогава насамъ
всички какъвь интересъ той преязява къмъ при морската станция съ аквариумъ се приготвя да
родознанието и какъ високо цени научните инсти зземе местото си наредъ съ останалите културни
тути, които счита като мърило за културното ниво институти въ нашата страна.
на народа. Подъ неговата царска протекция, другъ
Каква нужда е предизвикала замаслянето и
високо интелигентенъ и родолюбивъ българинъ реализирането на нашата морска станция? Нужда
съ не по малъкъ интересъ къмъ морските станции та!— Тяима преди всичко психологична основа: това
'—тогавашния началникъ на Варненската държавна
е неудържимо стремление на до вчера тормозения
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въ робство народъ—да се просвети, да научи оно дагъ тт5 доставяни срещу скжпо заплащане отъ
ва, което другите отдавна знаят-ъ, да вложи своите странство или изучвани само на книга.
духовни усилия и материялни жертви за всестрано
Сжщиятъ наученъ отдтзлъ — това е най сетне
изучзане и опознаване своята родна страна; това местото, кждето ще се постави началото на сис
е разбирането, правилното разбиране отъ страна темни наблюдения и проучвания върху въпроси,
на Царь и интелигенция за влиянието на научните които еж или могатъ да бждатъ въ връзка съ пол
институти при издигане културното ниво на нация- зата, която можемъ да имаме отъ нашето море.
та и за всемирното значение, което работата въ Нека не се забравя толкова втзрната мисъль на
тия институти има. Наредъ съ тева стои предвид- проф. V. Непзеп, единъ отъ първите изследватели
ливостьта относно благата, които морето би дало на морския животъ: Морето, по отношение ползана народното стопанство, когато то е дебре изу- та, която ние търсимъ отъ него може да се сравни
чено, опазнато и изполувано.
съ необработената отъ човешка ржка земя; както
Съобразно поставените цели: да служи на последната, сега то ни дава толкова, колкото е
науката, на народната просвета и стопанство — и възможно при естествените условия, които го влазадачите, които има да изпълни, морската ни стан деятъ. Но ползата отъ него може да бжде и несъм
ция ще има два отдтзла:
нено ще бжде по-голема, кегато ние положимъ
I Отд-Ьлъ за народна просвета. Това е ж — 3 2 грижи за-„обработването му",тъй както сме поло
аквариума (големи бетонни басейни, снабдени съ жили грижи за да превърнемъ дивите неплодовитринни стъкла) съ живи морски животни и рас родни стърнища въ тучни ниви, кичести градини,
тения, подържани съ постоянно текуща морска вода сочни ливади":.. Практичните американци отдавна
и музей, отъ препарирани морски организми, които изпълняватъ тази препоржка: — следъ старателни
не могатъ да се подържатъ живи въ аквариумите. наблюдения и проучвания те торятъ и сеятъ море
то край своите брегове и,
Чрезъ този отдтзлъ седе
разбира с е, получаватъ
ли да сз даде проевтзта
много по-вече отъ него,
относно живота въ вода
отколкото
ония, които чата, животъ толкова разнокзтъ каквото Богъ даде.
образенъ и различенъотъ
Разположена на самитози на сушата. Да се
ятъ морски брегъ, всредъ
покаже този животъ съ не
ч а с т ь о т ъ приморския
говите особености и про
п а р к ъ н а г р . Варна, снаб
яви нагледно, въ негова
дена съ необходимите й
та естествена сръда—е ин
инсталации и пособия, на
тересно и високо поучител
шата морска станция съ
но, както за неукия, така и
«*г$*
Г&^!'Г^~4
аквариумъ
ще стане, нека
за просветения. Само он
се надеваме, въ скоро вре
зи, които е виждалъ ак
ме центъръ на трескава
*
вариуми и стоялъ съ ча
и полезна научна работа въ
сове въ захласъ предъ вит
връзка съ морето и фаръ
рините що отд^лятъ зри
Морската
зоологическа
станция
съ
аквариума
въ
Варна.
просвета ОТ
з
д народна
теля отъ морското дъно
НОСНО
живота
въ
водата.
и най разнообразните живи организми въ водата
Ето—това еж историята и целите на замислената
само той знае каква е насладата отъ зрелището,
каква е поуката отъ виденото, каква е и каква преди 25 години, а сега предстояща да се открие
може да бжде ползата отъ наблюдение живота на Морска зоологическа станция съ аквариумъ въ гр.
Варна. Зачената въ периодъ, когато държавата ни
организмите въ водата.
се
намираше въ разцвегъ, тя има нещастието да
11. Отдъчпъ за научни изучвания. Това еж лаообжде родена въ време на криза... Сега требватъ
раториите—най необходимото условие за ВСБКО се
риозно"и"системно~изс~ледване'на морски обекти големи усилия и жертви, а главно ясно съзнание
въ връзка съ научни или стопански цели. На първо въ българските ржководни фактори и общество
време ще бждатъ открити четири такива лабора- за значението на този институтъ, за да може новотории- по зоология, ботаника, физиология и химия, роденото да стжпи здраво на краката си и да доПом-Ьстени въ просторни, светли стаи, снабдени несе това, коею се очаква отъ него. Иначе - то
съ текуща морска и сладка вода, съоржжени съ ще к Р е е недъгаво... Но нека се надеемъ, че съзнай-нуждните пособия за научна работа — въ бж- нанието какво: „развитието на единъ народъ се
деше ттГ ше предлагатъ удобства за научна рабо- мери по количеството и качеството на научните инта, свързана съ морето край нашите брегове, на ститути, които е основалъ и чрезъ които е внесълъ
наши и чужди учени. Като часть отъ нашия един- нещо отъ себе си въ общото съкровище на все
чужди уче
мирната кулгура" *), съзнание, което е ржководило
ственъ университетъ въ морската ни станция ше създателите на морската ни станция, стои високо
има и една специална зала—лаборатория,: кждето и въ днешните ржководни фактори и че това съзна
студентите ни по естествените науки ще има да ние ще надделее кризата. Тъй както това е въ
слушатъ лекции върху Черното море и ще се за- Германия, Югославия, Русия, които въпреки всека
познаягъ нагледно съ флората и фауната му. в ъ
сжщата зала курсове отъ учители естественици ще криза сега намиратъ средства да строятъ и урежлолатъ ла опотзенятъ и разширятъ познанияга си датъ нови морски станции въ: Хелголандъ, Сплитъ,
по морската биология, а с ъ щ о - за да направятъ и Батумъ. Въпреки кризата университетътъ требва
лични проучвания по интересуващите ги въпроси, да бжде подпомогнатъ отъ всички и всячески при
;ични проучва
.
„ а „ о р С ката ни станция създаването на единствения Български
институтъ
освенъ това ще се изпращатъ въ сбирките на уни- за изучване на Черно море.
д . р ъ г. в. Паспалевъ.
верситета и гимназиите препарирани и живи почти
*)Думи,съкоитоезапочналъречьтасиЦарьФердинандъ
всички изучавани морски организми за да не
при тържественото полагане основния камъкъ на станцията.
•
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ИЗЪ ЖИВОТЯ И ДЕЙНОСТЬТЯ НЯ БЪЛГЯРСКИЯ НЯРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.
— На поздравителната телеграма отъ страна
на Б. Н. М. С. по случай рождения день на Нейно
Величество Царицата — е отговорила съ следнята
телеграма:
„Петъръ Стояновъ, председатель Морския Сго
воръ — Варна.
Сърдечно благодаря Вамъ и на всички чле
нове на Морския Сговоръ за любезните поздрави
за рождения ми день. Иоанна.
— По случай новата година между Негозо Ве
личество Царя — Върховенъ покровитзль на Бъл
гарския Народенъ Морски Сговоръ и Председа
теля на Гл. Упр. ТБЛО, еж разменени следните те
леграми:
Петъръ Стояновъ, председатель Морския Сго
воръ — Варна.
Царицата и азъ благодаримъотъ сърдце Вамъ
и на членовете на Българския Народенъ Морски
Сговоръ за хубавите пожелания по случай новата
година, която честитимъ на всички. Царьтъ'"
„Негово Величество Царя—Двореца —София.
Поднасяйки на Ваше Величество и Августейшата Ви съпруга по?дравитЬ на Българския На
роденъ Морски Сговоръ по случай нозата 1932 г.
сърдечно Ви пожелавамъ тя да изсипе надъ Цар
ския домъ своето благоволение и да донесе сбждва*
него на съкровените желаня на целия народъ.
Председатель: Петъръ Стояновъ."
— На 26. ноемврий м. г. делегация отъ Д. То*
доровъ, председатель на Соф. клонъ, Г. Славяновъ,
подпредседатель на сжщия и К. Скутуновъ, н-къ
на отделение за корабоплаване, се е явила предъ
г. министера на Външните работи и му е поднесла
резолюциите на VIII. ред. съборъ. Министера е проявилъ толемъ интересъ къмъ дейностьта на орга*
низацията, като се е спртзлъ съ особено внимание
върху точка 2. отъ резолюцията и е обещалъ пъл
ната си подкрепа по въпросите изнесени отъ ор
ганизацията.
Сжщата делегация е поднесла резолюциите
и на г. министера на Търговията. Той се е интересувалъ особено отъ условията на труда на моря
ците по р. Дунавъ.
— Въ края на м. ноемврий м. г. гл. секретарь на
организацията започна обиколка на клоновете съ
организационна цель и за да се запознае съ пред
стоящата дейность на клоновете и ТБХНОТО състоя
ние. На 28. ноемврий той е посетилъ Бургасъ. На
29. е билъ въ Сливенъ, на 30. въ Ямболъ, на 1. и 2.
декемврий въ Пловдивъ, на 3. въ София на 4. и 5.
въ Горня Джумая, б. и 7. София и на 8. въ Видинъ.
Общото състояние на посетените, клонове е задо
волително. Клоновете развиватъ дейность по за
писване на нови членове за настоящата година.
Много отъ клоноветЬ благодарение на енергията,
която развиватъ ще надминатъ очакваното число
отъ ТБХЪ членове. Енергичната работа на предан-

нитЬ ръководители на клоновете ще компенсира

въ това отношение стопанската криза, която по
ставя въ затруднение културнитв организации изоб
що. Клоновете, които уреждатъ обикновенно своит в летни колонии, още отъ сега обежждатъ изна
сянето имъ и презь нзетоящата година като полагатъ усилия да се сдобиятъ съ средства за да
си набавятъ инвентаря, който имъ липсва. Подго
товката за воденъ спортъ презъ предстоящия сезонъ сжщо така се развива. Инвентаря на клоно
вете е прибранъ за да се запази презъ зимния периодъ отъ гниене. Спортните легиони развиватъ
дейность за увеличение числото на легионерите и
подтягане на редовете си. Пловдивскиятъ клонъ е на
пжть да увеличи легионерите си съ една група уче
ници отъ Пловдивската гимназия, която ще се ржководи отъ учителя по физическо възпитание. На
чело на Видинския спортенъ легионъ е също учи
теля по физическо възпитание отъ гимназията. Сли
венъ обежжда създаването на басейнъ въ градска
та градина. Плавателния басейнъ на Горня-Джумая,
който ще бжде разширенъ презъ тази година, указва
силно влияние и на ОКОЛНИТЕ центрове. Въ Дупница и Петричъ, кждето има сжщо естественни ус
ловия за създаване на басейни, интереса на граж
данството къмъ такава инициатива расте. ГорноДжумайския клонъ развива похвална дейность въ
това отношение и се очаква, че скоро ще се създадзтъ групи отъ членове на Б. Н. Морски Сго
воръ и въ т^зи градове за да се развиятъ въ по
следствие въ нови клонове. Софийския ни клонъ
проучва създаването на курсъ по плаване въ ба
сейна на градските бани за да се трелиратъ плув
ците въ плаването „краулъ".
Образуванъ е ученически спортенъ легионъ
въ Лозченското емтзсено педагогическо училище
подъ ржководството на учителя г. Золотовъ. До
възстановяването на клона въ града легиона ще
се числи къмъ Плевенския ни клонъ.
Гл. Секретарь на организациятя ще продъл
жи обиколката си и ще посети и останалите клонове.
— Презъ ноемврий м. г. е починала легионерката Беева Дона, ученичка отъ VIII кл. при В. Тър
новската Девическа гимназия. Миръ на праха й!
В. И.
Мин. на Земл. и Дър. Имоти
Инспекторатъ по Рибарството
До Господина
№ 1858
Директ. на Рибарското У-ще.
25.Х1.1931 год.
Копие
София.
Гл. Управление на Б. Н. М. С.
Въ резолюциитъ на VIII. конгресъ на Б. Н. М. С.въ
отдъла за рибарството, между другото е казано „Рибар
ското училище направлявано отъ сжщото бюро е спъвано
въ неговото развитие и до сега не е могло да оправдае
предназначението си".
За да се вземе такава резолюция, сигуръ делегати въ
конгреса еж изнесли предъ сжщия факти, добити отъ учи
лището, които говорятъ за тия спънки, иначе, безъ събрани
и провърени факти, по които да еж станали разискванията
не може да се обясни лекотата, съ която се вземать ре-
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ЗОЛЮЦИЧГБ в ъ конгреса на тъй претендиращата за сериозчость организация, каквато е Б. Н. М. С.
По п о в о д ъ на горното, предлага Ви се Г-не Дирек
торе, н е з а б а в н о да изложите въ М-вото какви спънки Ви
се правятъ, или Ви еж се правили до сега отъ страна на
службата по рибарството, за развитието на училището.
Взадъ е известно какви жертви еж правени отъ Н-вото и
Службата, за да се устрои и обзаведе училището за да по
стигне цельта за която е създадено, и сега въ недоумение
оставяме, следъ прочитане цитиранат! по горе резолюция.
Политиката по рибарството, която е усвоена, и при
сегашната финансова мощь на държавата се следва, нъма
да бжде спъната отъ така леко изнесени факти даже и въ
една резолюция, обаче, истината тръбва да бжде устано
вена, затова н е з а б а в н о направете предъ М-вото исканото
Ви по-горе изложение.
Главенъ Инспекторъ: (п.) Гр. Ив. Г р о з е в ъ
Подъ Върховното Покровителство
на
До Почитаемото
Негово Величество Борисъ III
Министерство на ЗемледЪлието
Царь на БългаригЬ
и Държавните Имоти
Български Нар. Морски Сговоръ
Инспекторатъ по Рибарството,
Отд-Ьлъ: Председателство
София
№ 748
Копие: Директора на Риб. У-лище
21. декемврий 1931 год.
Созополъ
Господинъ Инспекторе,
На № 185.
Поради вьроятностьта да се хвърлятъ из
вестни съмнения върху службата на лица въ Рибарското
училище, които споредъ духа на посоченото писмо, се държ а т ь отговорни за изнесени данни, които дали поводъ за
да се гласува в ъ VIII. р е д о з е н ъ с ъ б о р ъ на Б. Н. Морски
Сговоръ резолюция, която засьга рибарската политика у
насъ, Българския Народенъ Морски Сговоръ счита за свой
д ъ л г ь да Ви с ъ о б щ и следното:
Въпросната резолюция не е плодъ на сведения до
бити отъ Рибарското училище и Б. Н. Морски Сговоръ ще
съжелява, ако такива подозрения станатъ причина да се
преследва, което и да е лице отъ това училище.
Г-БЗИ данни еж толкова очебийни и така общодостжпни, че не е нуждно да се събиратъ по начинъ, който би
м о г ъ л ъ да подложи на съмнение, когото и да било отъ
службата, която се засъта.
Интереса, който Б. Н. М. С. проявява к ъ м ъ нашето
рибарство и з о б щ о е достатъченъ за да може чрезъ наблю
дения върху развитието на въпроса за рибарството да се
направятъ точни заключения за причинитЪ за сегашното
му състояние.
Пасажа о т ъ резолюцията въ УШ-я редовенъ с ъ б о р ъ
на Б . Н. М. С. е по поводъ на следнигв по главни причини.
1. Чл. 5 о т ъ закона за Практическото Рибарско учи
лище не се прилага и последнитъ випуски на училището
еж изоставени на произвола, като съ това се прави една
много л о ш а пропаганда за рибарството ни изобщо.
2. Кораба „Рибарь" отъ редъ години стои въ без
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действие, поради обстоятелството, че не се отпущатъ нужднитъ му кредити за плаване. Това е най-голъмата г р ъ ш к а ,
която се прави защото се пр^чи на една системна научна
работа съ този корабъ, който има назначение не само да
обучава, а и да изследва нашето к р а й б р ъ ж и е в ъ рибарско
отношение.
3. Схващанията въ инспектората по рибарството, че
въ Черно море нъма условия за по-гол-вмъ л о в ъ на риба
отъ този, който сега се добива, е изходната ни точка на
цълата ни политяка по риболова. Това схващание е изра
зявано много пжти. То инспирира и политиката на органитъ на Министерството къмъ Рибарското училище
4. Личната анкета на журналиста г. Б е г а ж е в ъ , изне
сена въ бр. бр. 687,638 и 689 отъ 1931 г. на в. „Черно море"
въ Варна, характеризира сжщо така много д о б р е въпроса
за Рибарското училище.
5. Рибарския конгресъ въ Свищовъ изнесе доста пе
чални факти отъ интереса, който се влага в ъ нашето риболовство изобщо и частно отъ инспектората, който даже
не се представи тамъ съ обещания рефератъ.
6. Измънението на закона за рибарството в ъ мина
лата камара стана по начинъ, който би м о г ъ л ъ много зле
да бжде таксуванъ, тъй като умишленно се изопачиха ре
шенията на комисията.
7. Частната инициатива на опитни риболовци, които
желаятъ да се посветятъ на модерно риболовство се изо
ставя безъ подкрепа, макаръ че службата по риболовството цели именно това.
8. Фактъ е, че рибовждетвото е предметъ на особни
грижи отъ страна на инспектората, когато риболовството
е почти оставено само на себе си.
9. Най-после тенденцията, която се провежда отъ нъкои органи на Министерството на Земледълието, че Рибар
ското училище не е нуждно, защото възпитаницитъ му
струватъ скжпо на държавата, показва к а к ъ се гледа на
голъмитв задачи на това училище и до колко Г Б правилно
се оценяватъ отъ тъзи, които еж длъжни да го подкрепятъ
и да му даватъ директиви.
Българския Народенъ Морски Сговоръ указва много
ясно въ въпросната резолюция, че е готовъ да даде с ъ труд| ичеството си на г-на Министра на Земледълието и
Държавнитъ Имоти, за да се отстранятъ недостатъците,
които сжществуватъ и следователно той е в ъ състояние да
изнесе и всичко, което е необходимо въ подкрепа на те
зата, която поддържа, за да НБМЗ нужда да се искатъ обяс
нения отъ лица, които нъматъ нищо о б щ о с ъ станови
щето на нашата организация, която събира СВОИТБ мате
риали и черпи заключенията си отъ опита на своитъ дей
ни членове, които безкористно служатъ на о б щ и г в инте
реси на страната и еж искренни радетели за развитието на
нашия риболовъ.
Яко почитаемия инспекторатъ намира, че е умъстно,
Българския Народенъ Морски Сговоръ е готовъ да участ
вува въ една анкета по въпроса, който е засегнат ь в ъ ре
золюцията, за да се установи до колко той е с е р и о з е н ъ и
дали е плодъ на „лекота", с ъ което се е взела въпросната
резолюция.
Председатель: П. С т о я н о в ъ .
Гл. Секретарь: В. Игнатовъ.

у^^<аа^язааж^^^хяс^<:о^зи , ^^аа^^

РПС^ХЗ^К;

Обединение на бившитЬ служащи отъ
руския търговски флоть и пристанищата. Въ
Парижъ се е формирала една инициативна група
съ цель да усжществи горепоменатото обединение.
Въ състава на обединението се предполага да се
привлекатъ всички бивши служащи както отъ цен
тралните, тъй и'отъ мастните учреждения отъ обласлъта на търговското мореплаване и пристани
щата, мореходнитъ учебни заведения, личния съставъ на корабитв,' плаващи подъ флага на бив
шето руско министерство на търговията и лети

щата, като ледосъкачитв, землечерпачкитъ, спаси
телните и влъкачни кораби и пр. За всички справ
ки инициативната група моли да се пише на адресъ: Инженерь Е. В. Галкинъ, 2 Кие с!е \/егс1ип,
Язтгез (51епе) — Ргапсе.
С. Ч.
Руски задгранични изобретения в ъ областьта на корабоплаването. — Подводника „Наутилусъ" съ който Серъ Хубертъ Вилкинсъ пред
прие презъ 1931 г. експедиция подъ ледоветъ за
да достигне северния полюсъ, е билъ снабденъ съ
най-новитъ и най-съвършени прибори на съвре-
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менната техника. Между ГБХЪ е намерилъ место И
електрическия лагь (бързом-Ьръ) на руския капитанъ В. И. Черникевъ, който е приетъ напоследъкъ въ корабите на всички флоти въ света (изключая България) като най-добьръ оть всички до
сега сжществуващи. Известниять грамаденъ корабъ отъ СевероТерманския Лойдъ — „Европа",
който взе последниятъ рекордъ за скорость, е пропжтувалъ повече отъ 120,000 мили безъ каквито и
да било неизправности или потребности съ този
лагь (бързом-връ).
— На ежегодно устройваната и много попу
лярна изложба „Идеаленъ домъ" въ Лондонъ
е предизвикало ГОЛ-БМЪ интересъ друго руско изо
бретение: — нефтената горелка система капитанъ
I рангъ М. Г. Кюпферъ, базъ пулверизация ибезъ
искуственно вкарване на въздухъ, която намира
използване при централното отопление на жили
щните помещения. Поради своята простота и надеждность, подтвърдени съ шестгодишни опити, горелката почти не се нуждае отъ обслужване и мо
же да се каже че действува автоматически. Споредъ ОТЗИВИТЕ да специалистите, тази горелка ще
получи широко разпространение въ Англия, осо
бено сега, когато по въпроса за топливото се има
тенденцията да се премине отъ вжглища на течно
топливо, получено отъ вжглища чрезъ специална
обработка.
(Изъ „Морски Журналь", Прага 1931 г., № 4).

Риболовни вести. — Въ четиридесеть и де
ветия годишенъ отчетъ на управлението на риболовството въ Шотландия се изтъква, че изтеклата
1930 година е била една отъ най-неблагоприятните
за тралния ловъ на селдит-Ь, които обикновеоно се
изнасятъ въ гол%мо количество въ Източна Евргпа
и по-малко се разпродаватъ въ вжтрешностьта на
Англия. По-зече отъ 300,000 бурета консервирани
селди отъ лова презъ 1930 година еж останали не
продадени. За сега английската рибопромишленность търпи загуби вследствие политико-економическите условия въ Източна Европа, кждето вноса
на селди е много намалялъ.
— Риболовците отъ английското пристанище
Гримсби сключили взаимно споразумение да прекратятъ за срокъ отъ три месеца изпращането на
трални кораби за ловидба на риба по плитковините при Мечешкия островъ и покрай Мурманското прибрежие. Това споразумение се дължи на
факта, че търсенето на рибата на пазаря напоследъкъ, е намал~вло значително, а отъ друга страна,
плаването и рибуването въ отдалечените отъ Ан
глия води е свързано съ големи експлоатационни
разходи.
С. Ч.
Плаващи вълноломи. Въ Америка е предложенъ единъ плаващъ вълноломъ, който би билъ
отъ интересъ специално за яхтенигв клубове и соб
ствениците на яхти.
Тези вълноломи ще бждатъ построени отъ
една серия кжеи плаващи части. Обикновено всека
часть.едълга около 9*/4 м. и широка Ъх'\2 м. Части
те еж сгрупирани заедно, като единъ влакъ отъ
вагони и закрепени на исканото место, поср-Ьдствомъ групи отъ по седемь забити въ водата колове.
Вс^ка часть е плаваща, благодарение на два
паралелни единъ на другъ, тежки стоманени понтона. Главнит^ части отъ вълнолома еж предназ
начени да разбиватъ двуметрови вълни. Между
понтонигв на СЖЩИГБ ТИЯ части, се издава една
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здраво закрепена стоманена преграда до една дъл
бочина отъ 21/* м. подъ нивото на водата или ка
квото и да е по-голЪма такава, която може да бжде необходима за по-големи вълноломи въ по-дъл
бока и по-развълнувана вода.
Когато вълната срещне лицето на стоманена
та преграда, иска да мине отдолу или да прескочи
отгоре презъ върха на вълнолома; по такъвъ начинъ тя изразходва гол-Ьма часть отъ енергията си,
следъ което не е въ състояние да нанесе каквато
и да било вреда на бр^га или стоящите задъ вълно
лома плавателни еждове. Вълноломътъ е гъвкавъ и
затова позволява отстжпване въ съприкосновение
съ вълните.
Всвка 9'Д метрова часть, тежи 13,500 кгр. и
е потънала въ водата като единъ тежко натоваренъ параходъ или плаваща ледена планина.
Отъ английски: Н. Панайотовъ

— Американскиять законъза насърдчение
на мореплаването отъ 1928 год. предвижда: 1.
Създаване на единъ фондъ отъ "250 милиона дола
ра, отъ които се отпущатъ заеми за постройка, по
правка и стъкмяване на американски кораби, въ
разм-връ на три четвърти отъ стойностьта на по
стройката или предприетите работи, съ лихва само
3;/2°/о; фонда се възстановява отъ редовните пога
шения на дадените заеми. 2. Надзоръ надъ кора
бостроителните планове за всички пощенски кораби
отъ управлението на военниятъ флотъ, съ цель за
пригоряването имъ, въ случай на нужда за военни
цели, главно като спомагателни кръстесвачи. 3. Всич
ки офицери и начиная отъ 1932 год. две трети отъ
обслугата на кораба требва да бждатъ американски
граждани. 4. Субсидии, по 7 категории, начиная съ
кораби имащи 10 мили скорость въ часъ по 1-5О
долара за миля, достигайки до кораби съ 24 мили
скорость и повече и 20,000 бр. р. тона — по 12 до
лара за миля. 5. Действащи морски офицери, полу
чаващи отъ държааата половина заплата, могатъ да
бждатъ назначени въ търговскиятъ флотъ.
Плодовете на тази насърдчителна политика ве
че се чувствуватъ. Въ строежъ еж 52 кораба за по
щенска служба, а други 120, съ различно предна
значение, еж въ проектъ. Въ 1929 година е имало
63 корабостроителници въ действие, а годишното
имъ производство е възлизало на около 300,000 бр/
р. тона. За сега има въ строежъ твърде големъ
брой товарни и пжтнически кораби. Действието на
закона може да се поясни съ примеръ: единъ по
щенски и товаренъ корабъ отъ 12,000 бр. р. тона
вместимость спестява отъ строителни лихви месечно
3,125 долара и спечелва субсидия отъ 29,333 дола
ра, или всичко месечната му субсидия ще възлезе
на 32,458 долара. Като краенъ резултатъ се очаква,
че американското знаме ще може да поеме най-мал
ко половината отъ превоза по море, освенъ това
ще може да се създаде достатъченъ запасъ отъ личенъ съставъ за военниятъ флотъ и единъ значителенъ брой спомагателни военни кораби отъ различенъ родъ — кръстосвачи, хвърчилоносци, транс
порти, минозаградители и т. н., за което длъжность
е на съответната комисия отъ управлението на фло
та да следи.
г\ с .
Русия. На 22 май 1931 г. въ време на учебно
плаване потъналъ руския подводникъ „Товарищъ"
(бившъ № 9) съ целата си обслуга. Обстоятелства
та и причината на потъването до сега не еж уста
новени.
с ц_
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(Приключенъ на Я.Х11.1931 гл
Л р н а у д о в ъ , П р о ф . Я. — Идейните имчул-и на Софийския
Каракостовъ, В. — „История на мореплаването" — Крас ъ б о р ъ " (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 10, Вар
тъкъ исторически очеркъ — (Морска Мисъль, год. II,
на XII. 1931 г., СТР. 1—5).
брой I. Варна, IX. 1931 г., стр. I и 2).
Н. Т. Д . — „Писмо отъ Лагунското е з е р о " (сп. Български
Калфовъ, Дамянъ — „Изъ тайния дневникъ на ецинъ вжтуристъ, год. XXIII. брой 7, София IX. 1931 г., стр.
дичарь" — хумореска — (сп. Рибарски Прегледъ, год.
к
100 — 104).
•
И, брой 4, София 1931 г., стр. 64 — 66)
Н. П. — „Може ли и к а к ъ да се организира ефикасенъ
КгаибЗ-МесИап — „\Уе11:ег ипс! Меегезкипйе гиг Зеегапгег".
н а д з о р ъ по риболова" (сп. Рибарски Прегледъ, год.
ВегПп 1931 (Зрппдег, 152 с т р , цена 8 6 0 марки)
II, брой 4, София 1931 г , стр. 51 и 52).
Ьа Ватллт., Сшу <1е — „ Р а л а т а " , Рапз 1931 (ЕаШоп с!е СаггеБ а л а б а н о в ъ Н. — „Свети Никола, укротитель на морето
гош", цена 18 франка).
и спаситель на м о р я ц и ^ " (сп. Морски Сговоръ, год. Марковъ, Д . — „Съветскитъ морски сипи" (в. Варненски
VIII, брой 10, Варна XII. 1931 г., С тр. 11 и 12).
Новини, год. XX, брой 2682 и други, Взрна, декемБагряна, Е. — „Звезда на' моряка" — Стихове — София,
врий 1931 г.).
:
1932 г. (Книгоиздателство Т. Ф. Чипевъ, София, Буле- Моровъ, Проф. Д-ръ Т.— „Сладкоооднигъ риби в ъ Бъл
в а р д ъ Дондуковъ № 22 — 24, 104 страници).
гария" София 1931 г. (Издание на Българския рибар
В. И. — „Международни морски новини" (сп. Морски Сго^
ски съюЗъ - София, ул. „ЦариЦз Йоана" № 20 —
в о р ъ , год VIII, брей 10, Варна XII. 1931 г., стр. 18—19).
Цена 50 Лева).
V. — „5иг 1е рог! с!е З а ю т ц и е " (1.а Ви1дап'е, 1Х-ете аппее,
М1саГс1, Е. — „(.е сала! с!е 5ие2 е1 1е дбше ггапдагз". Рапз
№ 2513, З о г т 21.Х11, 1931, р. 1).
1930. (Р. Кодег, 283 страници).
Грозевъ, Гр. Ив. — .Предстоящи мъроприятия по рибар
Нечевъ, Хр. — „Какъ се запазватъ отъ гниене рибарскиството" (сп. Рибарски Прегледъ, год. II, брой 4, Со
тъ мрежи" — Катраносване съ б о р о з ъ катранъ —
фия 1931 г, стр. 50 и 51).
(сп. Рибарски прегледъ, год. II, брой 3, София 1931
Г р о з е в ъ , Гр. Ив. — „Мигриране у рибитъ" (списание Лог., стр. 47 — 48).
вецъ, год. XXXII, брой 3, София XII, 1931 година, стр.
Никитин, В. Н. — „Вертикальное ргспределение планкто
10 и 11).
на въ Черном море" (Трудъ! особой зоологической
Г р о з е в ъ , Гр. Ив. — „ З а щ о цената на рибата е висока и
лаборатории и Севастопольской биологической стан
трЬбва ли тя да се нормира?" (сп. Рибарски Прег
ции академии наук С С С Р . , серия 11, № 9, 1926 год.,
ледъ, год. II, брой 3, София 1931 г., стр. 34)
стр. 93 — 140 и Трудъ! Севастопольской биологичес
кой станции академии наук С С С Р . , томъ 1, 1929 г.,
Гр. И в . Гр. — „Минералнигв богатства на мъртвото море"
стр. 27 — 152). .
(сп. Нива, год IV, брой 8, София 18. XII. 1931 г о д ,
стр. 5 и б).
Нечаевъ, Л. — „Огрояни р и б и " (сп. Рибарски прегледъ,
год. II, брой 4, София 1931 г., стр 56 и 57)
Гороцв-Ьтъ — „За пъстърва" (сп. Рибарски прегледъ, год.
Остревъ, М. — „ К и л ъ " (сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой
И, б р о й 3, София 1931 г., стр. 42 - 43).
10, Варна XII.1931 г., стр. 7 — 10).
Граилъ, П р о ф . К. — „Варна на Черно Море"— Впечатле
Петровъ, Н. — „Наставления за начинающия в ж д и ч а р в "
ния на е д и н ъ виенчанинъ — (Варненски общински
(сп. Рибарски прегледъ, год. 11, брой 3, София 1931
вестникъ, год XXXV, брой 258, Варна 24.Х.1931 год.
г., стр. 35.
стр. 8).
Петровъ, Н. — „Вждичарски методи" — Общи напжтваГанчевъ, Инж. Н. — „Улъгането на приморския вълнония — (сп. Рибарски прегледъ, год. II, брой 4, София
л о м ъ в ъ Варненското пристанище" (списание на Бъл
1931 г., стр. 53 и 54).
гарското Инженерно-Ярхитектно д-во, год. XXXI, брой
Савовъ, И. — „Българското корабоплаване и К о р а л о в а г ъ "
23, София 5.ХП 1931 г., стр. 477 — 480).
(сп. Морски Сговоръ, год. VIII, брой 10, Варна XII.
Г. С. — „Стрсежъ на военни кораби въ Турция" (в. На
1931 г., стр. 5 — 7).
родна Отбрана, год. XIII, брой 1572, София 11. XII.
Страшимирова, В. — „Отражения" — Р а з к а з ъ — (сп. Мор1931 г., стр. 3).
скк Сговоръ, год. VIII, брой 10, Варна ХИ, 1931 г.,
Д о б р о п о л с к и , Б. — „Юбилеенъ сборникъ за 50 годишни
стр. 12 и 13).
ната на Морското Училище 1881 — 1931 г." (в. Оте
Станюковичъ, К. М. — „Стариятъ морякъ" — Р а з к а з ъ —
чество, год. XII, брой 533, София 28.Х1.1931 г., стр. 4).
Превелъ Г. Сапунджиевъ — (сп Морска Мисъль, год.
йогИхЬеу, N. — „Иоиуеаих р о е т е з сГЕПзаЬеШ Вадпапа" —
И, брой I, Варна 1Х.1931 г., стр. 10 — 12).
Ь'еЬПе ди т а п п — (Ьа Ви1дапе, 1Х-ете аппее, №
СамотнитЬ м о р е х о д ц и . — Хари Пиджонъ, последователя
2496, 5оНа 1.ХП.1931, р. 1)
на Слокумъ. (Сп. Морска Мъсъль, год. 11, брой 1, Вар
Е. — „ К а л и а к р а " — „ Б а л ч и к ъ " — (сп. Морски Сговоръ,
на 1Х.1931 г., стр. 5 и 6).
год. VIII, б р о й 10, Варна XII. 1931 г., стр. 14).
Еуегз, Н. — „Кпед55СП!ГгЪаи — ЬеШайеп гиг <1еп СШепспт. ЗроигдШз, Т. — „1_а т а п п е т а г с п а п д е пеПешдие, зол раз
Гйг сНе Маппе5сЬи1е", ПепхЬигд — Миг\уП< 1931, цена
зе, 50П ргезеп!", Л1Ьепе5, 1931 (200 страници).
46 марки).
5сЬиИ:2," Раи1 — „Зт С1-Воо1 дигсЬ «Не \Уе!1тееге" 1_е1р2|д
З а ш е в ъ , Г. — ..Есетровите риби и тъхната ловитба въ на1931 (цена 3 6 0 марки).
ШИТБ Дунавски води" (сп. Рибарски прегледъ, год.
Т о р о с ъ — „Малката рибарка" — Р а з к а з ъ — (сп. Рибар
И, брой 3, София 1931 г., стр. 36 — 38)
ски прегледъ, год. II, брой 4, София 1931 г о д , стр.
З а ш е в ъ , Г. — „Изъ живота на рибигЬ" (сп Рибарски Прег
61 - 63).
ледъ. год. II. брой 4, София 1931 г., стр. 58 — 60).
ТспарНкоу, В. — Ре1еппаде а ^ Ш 5 а 1 е т с!е йеих г а т Ш е з
И-въ — „ Ч е р н о Море" (в. Знаме, год. VII, брой 296, Со
Ьи1дагез еп 1869" — 0'арге5 1ез зоиуешгз с!е М. М1кфия 26X11. 1931 г., стр. 4).
паП ЗУ. МасЦагоу — (1_а Ви1даг1е, 1Х-ете аппее, № 2477,
И з л о ж е н и е отъ Българския Народенъ Морски Сговоръ
5оПа 9.1Х.1931 г. р. 2 и последующитъ броеве).
върху нуждите и възможноститъ да се създаде бъл
Търновски, П. Ив. — „Държавната морска и р ъ ч н а поли
гарско експресно к о р а б о п л а в а н е по Дунава с ъ цель
тика на България в ъ с р а в н е н и е с ъ д р у г и т ъ д ъ р ж а в и " .
да се улесни износа ни на земледълскигв ни произ
(в. Отечество, година XII, брой 534, София 6.Х11.1931
ведения к ъ м ъ централна Европа, (сп. Морски Сго
година, стр. 3)
в о р ъ , год. VIII, брой 10, Варна XII, 1931 г.. стр. 16 и 17).
У н и щ о ж а в а н е т о на стари и негодни кораби — (Известия
К а р к а д а к о в ъ , В. — „Военниятъ итърговечи ф л о т ъ у насъ"
на Бургазката Търговско-индустриалнз камара, год.
(в. З а р я , София, 11.Х1.1931 г., стр. 3).
XV, брой 37, Б у р г а з ъ 12.ХП.1931 г., стр. 4).
К о н ъ , Б. — „Нлександрийската параходна линия" (в. ТърУказатель за помъстенитъ статии в ъ У1П-та годишнина на
говско-промишленъ гласъ, год IX, брой 1719, София
списанието „Морски Сговоръ" (сп. Морски Сговоръ,
25.ХИ.1931 г„ стр. 3).
.
год. VIII, брой 10, Варна Х11.1931 г., стр. 22 — 24).
К о н с у л о в ъ , П р о ф . Ст.—„Въ мрака на морските глъбини
Филиповъ, Нл. — „Звезда на моряка отъ Е. Б а г р я н а " (в.
(сп. Природа и Наука, год. II, к н . З , София, ноемврий
Знаме, год. VIII, брой 282, София 10.Х11.1931 г., стр. 2),
1931 г., стр. 34 — 36).
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Филиповъ, В. — „Да създадемъ трудови риболовни коо
перации" (сп. Рибарски прегдрдъ, год. II, брой 4, Со
фия 193' г„ стр. 54 и 55).
Рге1ига1а*, Ь и д ш д — „01е уегга1епе Нотте" — Низ деп 1ет.г1еп
Тадеп с!ег с1еи1зспеп К п е д з т а п п е — Мйпспеп 1931.
(1. Р. Ь е Ь т а п п з Уег!ад, 300 страници, цена 4'20 марки).
Христовичъ, К. Г. — „Рибни проходи" (сп. Рибарски преглецъ, год. 11, брой 3, София 1931 г., стр. 39 — 41)
НоРте151ез, Я. — „Оег К а т р г и т сНе Оз!зее уоп 9 Ь15 12
УаЬгНипс1ег1" (Сге^зи/аМ, ВатЬегд, 1931, цена2 - 5 марки.)
Н е г з т д . ОНо —„С1—21 ге!1е4 сНе ОагаапеНеп". Ье1р21д 1931.
(Ята11пеа-Уег1ад, цена 3 марки)
Чиригин, Н. И. и Данильченко, П. Т. — „Язот и его соединения въ Черном море" (Трудъ1 Севастопольской
биологической станции Якчдемии наук С.С.С.Р. Том
II. 1930 г., стр. 1 — 1 5 )
Шишковъ, П. Н. — „Силуети отъ крайморието на изтока"
(сп. Морска Мисъль, год. II, брой 1, Варна 1Х.1931 г.,
стр. 2 — 5).
Шишковъ, П. Н. — „Навигоция" — 1-ва лекция — (Сжщиятъ брой на сп. Морска Мисъль, стр. б — 8).
Шишковъ, П. Н. — „ФОТЬОЙЛИТЕ" — Р а з к а з ъ — (Сжщиятъ
брой на сп. Морска Мисъль, стр. 8 — 10).

Записки на военно-морския исторически кржж о к ъ на името на адмиралъ Я. Б. Колчакъ. Отъ три го
дини-сжществува въ Парижъ Военно-морски исторически
.кржжокъ на името на адмиралъ Колчакъ, състоящъ се отъ
руски морски офицери отъ бившия руски царски флотъ.
: ;Тозй'тержжокъ има за цель да подържа будно съзнанието
в ъ
•'.
сръдата на изгнаницитъ руски морски офицери и да
разработва и освътлява въпроси отъ свътовната морска ис
тория и по-специално — въпросите отъ руската военно
морска история. Въ кржжока се четатъ доклади на автори
тетни руски морски офицери, които напоследъкъ се отли-тографирватъ в ъ ограничено число екземпляри подъ надсловъ: „Записки на военно-морския исторически кржжокъ
на името на адмиралъ Я. Б. Колчакъ. До сега еж излъзли
3 броя отъ ТБЗИ интересни въ военно-морско отношение
записки. Ний имаме на ржка за сега само вториятъ брой
— „корабната артилерии въ съиременпия морски бон" отъ капитанъ I рангъ Я. Городиский (лекцията е четена на 30.Х11
1924 г.). МИСЛИТЕ изказани в ъ тази лекция на капитанъ 1
р. Я. Городиский еж оригинали и интересни за ВСЕКИ единъ,
който се интересува отъ състоянието и бждещето на военно-морското дъло И ПО специално — за състоянието и
бждешето на морската артилерия. Въ края на броя еж отпечатени станалитъ разисквания по въпроса и зададена
една тактическа задача, чието разрешение ще се оповести
въ следующия брой. Цената на единъ брой е З французки
франка. Доставенъ въ България струва около 30 лева.
Първиятъ номеръ отъ ВЪПРОСНИТЕ записки е на тема:
„Разработка на операцията за преграждането на германска
та морска база Зеебрюге въ1918 г. отъ англичаните". Цена
та на този брой е 5 ф р . франка. Третиятъ и последующитъ
номера ще обематъ: „Очерни за съвременната морска вой
на" отъ адмиралъ Я. Д. Бубновъ и пр.
Записките могатъ да се доставятъ отъ:
М-еиг Е. Йе ЗсЬНсШпеспг, 6 гие с!е Ршз, Вои1оапе
а
Беше, Ргапсе.
Ние ги препоржчваме на всички интересуващи се
отъ военно-морското дъло.

с. н. и.
п
Д ^ , , З Г И , ^ о р я о т ъ к а п " т а н ъ II рангъ Б. П. Япрълевъ,
ирага 1931 г. (Русская морская зврубежная библиотека № 1
Ищание на автора съ посредничеството на „Морской
Журналъ Прага, 80 страници, цена 8 фр. франка).
Рускиятъ капитанъ II рангъ отъ бившия руски цзреки
воененъ флотъ. който сега, боленъ и недъгавъ, се нами
ра в ъ единъ малъкъ руски монастиръ в ъ околностьта на
гр. Харбинъ, спомняйки си миналото, е продиктувалъ нъ
колко епизода отъ службата си къмъ нрая на 1912 година
въ мощниятъ тогава руски балтийски флотъ, като офицеръ
отъ линеиниятъ корабъ „Императоръ Павелъ I" - единъ
отъ наи-новитв тогава, най-голъми и най-добритъ бойни
кораби Т Б З И епизоди, издадени в ъ Прага, той е озагла
вилъ — „ Б р ъ п г и моря".
Въ своята книга, кап. II р. Б. П. Япрълевъ ни опис
ва много увлекателно, жизо. картинно и правдоподобно
живота и настроението в ъ руския балтийски флотъ в ъ на°
двечерието на Балканската война, а след-, това леко зап „ ^ о К . Р а Я * 3 с в * т о в н а т а война, разложението на болшевизирания флотъ и дава нъколко^примвра на достойно из-

Год. IX. Брой 1.

пълненъ д ъ л г ъ отъ страна на руските морски офицери,
Тя има следното съдържание: Предисловие; Въ о ч а к в а н е
на адмирала; Нашата каютъ-компания; Товарене на вжглища; Излизане в ъ морето; Задгранично плаване; Б а л ь на
кръстосвача „Рюрикъ"; Въ очакване нападението отъ стра
на на германския флотъ; Връщане в ъ руски води и Епилогъ.
Книгата е. издадена отлично в ъ ВСБКО отношение и
къмъ текста еж приложени три отлични отпечатъка на хро
мова хартия.
Тя може да се достави отъ редактора на „Морской
Ж у р н а л ъ " като му се пише на следниятъ адресъ: М. 54апеу1с, Ргапа IV, 1-оге1:ап5ке п а т . , С. 109; ТсЬесозюуадше.
Ние я препоржчваме на всички, които се интересуватъ отъ живота на бившия руски воененъ флотъ, а с ж щ о
така и на всички останали, които обичатъ да четатъ мор
ски разкази.
Сава Н. И в а н о в ъ
ОсеаподгарЬу и з з е о р е , ргоЬ1етзапс] есопогшс 1 т рогкапсе, Ьу Непгу В В1де1ода, 270 стр., цена 12 шилинга и
6 пенса (при доставка се добавятъ 6 пенса за пощ. разн.),
СЬартап&На11 Ш. 11 НеппеНа з4г. !-опаоп \У.С. 2.
Явтора завежда океанографския отдЪлъ на Музея за
Сравнителна зоология при университета Нагуага".
Книгата има за цель да изтъкне необходимостью отъ
изучаването.на с в ъ р з а н и т е с ъ морето природни явления,
а така сжщо и да посочи удобнитъ моменти за научни из
дирвания в ъ областьта на океанографията. Съдържанието
и обхваща следните шесть глави:
1-а Подводна геология (1. Подводна топография; 2.
Подводни утайки; 3. Подводна динамична геология).
11-а Физически и химически проблеми на морската
вода (1. Температура и соленость на морската вода; 2. Дви
жение; 3. Проникване на слънчевата сввтлинна енергия в ъ
морето; 4. Химически проблеми на морето).
Ш-а Сродството между океанографията и метеоро
логията.
1У-а Живота в ъ морето (1. Океанска зоология и бо
таника; 2. Морска физиология; 3. Морска бактериология).
У-а Стопанското значение на океанографскитъ из
следвания (I. Морския риболовъ; 2. Мореплавателни про
блеми; 3, Теченията като рушители на пристанищата и на
строежите в ъ море; 4. Изследване на морското дъно в ъ
връзка с ъ поставянето на подводенъ кабелъ; 5. Океано
графията и предвиждането на времето п з е з ъ разните сезони).
У1-а Физическо, химическо, геологическо и биоло
гическо единство в ъ морето.
Книгата съдържа, осренъ това, и много научни вести
отъ морски характеръ, които еж отъ особенъ интересъ за
тия, които не еж лишени отъ желанието — да следятъ от
близо съвременната научна мисъль.
М,
Н1з1о1ге йе 1а диегге З о и з - т а п п е а11етапс1е (1914
— 1918), раг 1е с а р Н а т е с1е Ггеда1е Я. Ьаигепз, спег (Зе 1а
зесНоп гиз4опдие с!е 1'е1:а4-та]ог'депегз1 Ле. 1а Маппе, рпх 40
Ггз, есШеиг — 5оае1е сГЕсШюпз Оеодгаргпяиез, Маг^Нтез е!
Со1оша1ез, 184, Воиюуага1 „ З а т Ю е г т а т " гл-е). Рапз. 1930
;
р. 461.
Книгата е разд-влена на три голъми отдали, които
иматъ следното съдържание:
I. Еволюцията на германската подводна война: а)
Произхода на търговската подводна воина; б) Германската
декларация за подв война на 4.11.1915 г.; в) ПОДВОДНИТЕ
действия презъ 1915 г. и твхпитъ политически последици;
г) Вжтрешния конфликтъ в ъ Германия презъ 19:6; д) Нео
граничената (безогледна) подводна война — 1917 г ; е) Неуспъха на подводната война.
II. Подводните операции: а) Военното използване на
ПОДВОДНИЦИТЕ; б) Подводната търговска война в ъ Север
ното море п р е з ъ 1915 г.; в) Подводнитъ действия в ъ Срвдиз. море презъ 1914 и 1915 г.; г) Подновяване на подвод
ната война в ъ Северните води презъ 1916 г.; д) Подводн.
война в ь Сръдиземно море презъ 19 6 г.; е) Безогледната
подводна война презъ 1917 и 1918 г.; ж) Икономически по
следици отъ подводната война.
III. Подводния проблемъ преди, презъ и следъ свъ
товната война; а) Специална юристдикция за ПОДВОДНИЦИТЕ
(използването на неутралнитъ води о т ь подводника, тър
говския подводникъ); б) Сждбата на подводника въ мир
ната конференция — 1919 г.; в) Въпроса за ПОДВОДНИЦИТЕ
на Вашингтонската (1921 22) и Лондонската (1930) морски
конференции.
Книгата е написана въ единъ много увлекателенъ
стилъ — отъ единъ майсторъ на перото — и представлява
едно обективно и отлично аргументирано изложение на
ц-влата германска подводна война. Отъ интересъ е за всъки, и главно — за военния, политика и историка.
м.

Год. IX. Брой 1.
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• Н е и *! д ( Г г Рго^екНошвтив т Йег ШеИзсЬНтаЬг*, УОП
М. >/пез, УеПад Е. 5. МШ!ег цпа ЗоЬп, ВегПп 5.-и. 68—70
Косп5Гга55е, ьгев К. М. 5"50, 1931.

и малки морски народи, включително и нашата страна.
Оть особенъ интересъ е за представителите на нашата
морска мисъль, факюритЬ въ морската ни търговия и ин-

Киигата представлява едно системно изложение на
формит* на насърдчение мореплаването въ всички голъми

тересуващитЪ се отъ морскитв въпроси въобще. За нашия
държавникъ е необходимость.
М.

ГРЯНДЪ

ХОТЕЛЪ „ЛОНДОНЪ" — ВЛРНА
телефонъ № 138 и 402
Комфортно мобилиранъ съ течаща топла и студена вода въвсвка ст&я. Бани, салони,
стаи съ телефони и всички модерни удобства, парно отопление. Разкошни изгледи
къмъ морето и града. Цени умърени. На групи туристи и корпорации— спец. цени.
Съдържатель: П. ЯРНЯУДОВЪ

Директоръ: НТ. ХНЛНЧЕВЪ

1-1

К О Л Б А С Н И Ц А

БРАТ
ул. „ЦАРЬ БОРИСЪ" № 5 — ВАРНА

Винаги прасни салами, шумки, кремвиршчета.
1 —1

Първа Българска Концесионирана Фабрика
за Ютени Издалия

„КИРИЛ Ъ"
Акционерно Дружество — Варна.
ПРОИЗВЕЖДА:
Всички видове зебла и торби, тютюневъ амбалажъ и чулове.
Ютени карпети (пътеки) и килимчета.
Вълнени килими и килимчета типъ персийски.
Ленени и памучни платове и канаваии.
ТЕЛЕФОНИ:
Фабриката 331.

Магазина 382.

О Т К Р И В А СЕ П О Д П И С К А
ЗЯ ДЕВЕТЯТЯ ГОДИШНИНА НЯ ИЛЮСТРОВЯНОТО СПИСЯНИЕ

„МОРСКИ СГОВОРЪ"
ОРГЛНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ.

ГОДИШЕНЪ ЯБОНЯМЕНТЪ: За България 150 лв., за странство 200 лева. Отдъленъ
брой 20 лева. На Членовете отъ Б. Н. М. С, които еж издължили членските си
вноски за 1932, година списанието се изпраща безплатно. На останалите списа
нието се изпраща следъ предварително платенъ абонаментъ.
ТЯКСИ ЗЯ РЕКЛАМИ: За еднократна публикация на реклами се взема -следнята
такса: На цъ\па страница 800 лева; на 1ц страница 450 лв.; на хи страница 250
лв. и на '/е страница 150 лева. За по-вече отъ две публикации се прави 5°/о от
стъпка, а за по-вече отъ 5 публикации се прави 10°/о отстъпка. За по-вече отъ
10 публикации—такси по особенно споразумение. За художествена реклама се за
плаща добавъчно къмъ цената на рекламата — изработката на рисунката и кли
шето. Тия които заплатятъ десетократна реклама, художественото й изработване
и клиширането й е за сметка на редакцията. На събирачите на реклами се дава
10 до 20'7о отъ събраната сума.
ХОНОРЯРИ: На сътрудниците си за удобрени и отпечатани творби, редакцията за
плаща следнитЪ хонорари:
За оригинална статия на страница

150 лв.

За полуоригинална статия на страница
За компелативна статия на страница . ,
За компелативна статия съ статистически данни на страница.

140 лв.
130 лв.
120 лв.

.

За преводна статия на страница

За
За
За
За
За
За
За
За

откжелечни преводи, извадки и съобщения на страница .
стихове на редъ
музикална композиция отпечатана на 1 страница . . . ,
оригинални картини на квадратенъ сантиметъръ
оригинални рисунки на квадратенъ сантиметъръ . . . .
оригинални чертежи на квадратенъ сантиметъръ
заимствуване добре подбрани чертежи на кв. сантиметъръ
фотографически снимки на квадратенъ сантиметъръ
. .

.
.

110 лв.

.

. 100
2-50—3
200—400
0"70
. ' . 0'60
0"40
. . 0-30
. .
0-20

ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО СПИСАНИЕТО,
ДЯ СЕ ИЗПРАЩЯ НА ЯДРЕСЪ:-

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕНЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
КНИЖОВНО-ПРОСВТЗТЕНЪ ОТДЪЛЪ
УЛ. „ЦАРЬ БОРИСЪ" № 6 — ВЯРНА.

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

ВАРНА
ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ,-НАИ-КРАСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИСТОЧНА ЕВРОПА.
Н а й - м о д е р н и бански с ъ о р ъ ж е н и я за студени и топли морски бани. Модерно казино въ морската
градина, о ъ щ у оанигъ, съ пьрвокласенъ ресторантъ и'дансингъ на открито.
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Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитъ околности, както и до Цариградъ.
Всички з и д о в е спортъ—развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
Гол-Ьми музикални т ъ р ж е с т в а въ началото на
м. августъ съ участие на най-виднитъ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.
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Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. за легло.
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Частни квартири отъ 1000 — 4000 лева за стая съ
две .'.егла з:-.1 месец/-.

Ш-тмк

Обтздь или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лв
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Въ второстепенни ресторанти се получава здрава
и изобилна хргна на по-низка цена.
Т а б ъ л ъ д'отъ отъ 100—120 лв.
Лътовна такса и карта за цЪлия с е з о н ъ 20 л е в а .
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класа кабина 10 лв.
1. Студени бани /.!
5 лв.
2. Топли бани

) I класа кабина 30 лв.
(Н „
„ 20 лв.

Басейнъ . .

Оть 15. ЮНИЙ до 15. сеп
тември йлътовницитъ се ползватъ съ 25"/0 намаление по
българскитъ държавни желъзници.
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15 лв.
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Бюрото за лътовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ
списъкъ на квартири, дава
всички сведения и настанява
лътовницитъ на квартири
безъ възнаграждение. . -,

•че

ОТНЯСЯИТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
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зя лътовници.
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Българи пжтувайте по море!

Българско Търговско Параходно Дружество—Варна.
Използувайте дружествените параходи за д а получите възможностьта д а се полюбувате на морето!
Съ параходитъ на Българското Търговско 11краходно Дру
жество можете да направите пжтувания, ксито да Ви
оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опознаете
крайбръжието и т е вкусите отъ прелестите на близкия
изтокъ, чароветтз па когото привличай хиляди и хиля
ди туристи отъ всички краища на свъта.
Дружеството подържа три редовни линии:
а. Крайбръжна: Варна — Бъла—/Лесемврия- Анхиало— Созополъ—Бург а з ь - Кюприя — Василико—Ахюпслъ и обратно; —два пжти сед
мично. — Огъ 15. Юний до 15 Септемврий, дирекп-.и съобщения
Бургасъ—Верна и обратно, специглно за курорта.
б. Пирейска: Варна —Бургасъ- Цариградъ— Пирея — Хиссъ—Метелинъ
и обратно!—два пжти въ месеца.
в. Александрийска : Варна — Бургасъ — Цариградъ—Родосъ—Палес
тина— Александрия — Портъ-Сайдъ—Острсвъ Кипръ—Пирея и об
ратно: два пжти въ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифитъ си
Ю до 5О°/о (но не и в>рху храната).
стъ Оссбенъ игпересъ представлява пътуването до Александрия, което се извър
шва съ луксозкитЬ и бързсходни параходи „Бургасъ" и „Царъ-Фердинандъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ ХРАНА:
За Александрийския рейсъ:
I класа . т. Г.Г.00
Отивате
. лв. 6СС0
II класа
и връщене
. лв. 40С0
III класа

За Пирейския рейсъ:
Отиване
и връщане

I I класа
I II класа
класа .

лв. 5000
лн. 4600
лв. 2С00

За крайбрежния рейсъ:
класа
лв. 400
• • ш СеО
Вгрна-Еургесъ!
II
клгьса
класа
лв. 200
лв. 540
,
)
200
и
класа
кльса
лв.
лв. 360
сорьтно
I
Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското краКбръжие.
Забележка. Саърхъ горнитЬ такси зг пжтнишкигЬ билети се събиргтъ допълнително кейово право въ Варна и Бургасъ по лв. 15, а ьъ малкитЪ крайбр-вжни пристанища по л. 5 на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтувашитв, се получаватъ отъ
агенциитЪ на Дружеството въ Варна и Бургасъ и крайбрЬжнитЪ, а слвдо и отъ Дирекцията.
10—9
Варнг-Ахтспслъ!
, и сбратно
I

'

кпгса

' ГЪДЪРЖАНИЕ: 1) Година девета отъ Редакцията; 2) Единъ чуждъ отзивъ за Българския Народенъ Морски Сговоръ и за нашето списание „Морски Сговоръ" отъ Р Пан< ева; 3) Протестъ отъ В. Игнатовъ; 4) Нашата рибарска политика отъ Гр. Ив. Грозевъ- 5) Още за
< .езпжтицата въ нашето рибарство отъ Проф Д-ръ Ст. Консуловъ; б) Жиростабилизаторъ отъ
. Наиденовъ; 7) Буря - разказъотъ Торосъ; 8) Корабоначалника на Ц - 2 1 _ превелъ отъ нъмски
Ч. Поповъ; 9) Въ буря - разказъ отъ К. М. Станюковичъ; 10) Нашата морска зоологическа стан
ция съ аквариумъ отъ Д-ръ Г. В. Паспалевъ; 11) Официаленъ отдълъ; 12) Морски новини;
13) Морски книгописъ.
'

Морска Учебна Ч а с т ь - Печатница - Варна.

